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 ו 2 אז, תיבצו . . שי
 ב יבצע 9 :כ מש אלע . צ 0 . אפ תובנה עת וטרור

 ךילא שלוג ךיתונובשח לע עדימה

 : \א וע בת 0 111.00.1]

 !חוטב הזו חונ הז ,טושפ הז

 ?"טנרטניאב םילעופ" ךרד לבקל ןתינ עדימ הזיא
 ,םילקשב תונודקפו י"רפ :תועקשהה קית טוריפ ₪ תונורחאה ש"ועה תועונת ₪
 יארשאה סיטרכב בורקה שדוחל םיבויח טוריפ ₪ ח"טמו למג תופוק ,ןוכסיח תוינכות ,ךרע תוריינ
 0 .דועו םילקשב יארשא ₪

 !םישדוח 5-ב םניח ןתינ תורישה

 / ?םיפרטצמ ךיא
 םתוא אמסיסו ידוס דוק םילבקמ .תופרטצה ספוט לע םימתוחו ףינסל םיסנכנ !טושפ
 ."טנרטניאב םילעופ" תורישל הסינכה תעב שיקהל שי

 בלה לכמ םילעופ

 ו ₪

 אוא"גתת 'לארב דש ק

 ?םויה בשוח התא המ לע

 ףידעומ התא תיקסע השיג וזיא בושחת
 רל םיאתמה בשחמה לע ו)בשח רבכ ו)ח)א

 ןמז ררואל הרוצת תוביצי הידעמ
 ?תוכומ) לועפת תויולעו

 008 065%אקזס םא תרדסמ בשחמב רחב

 (ז00) הכומנ תולעב תולע

 : הנובנה תוילוהינה
 קושב הבוטה

 גורדשהו תורישה תולק

 וא ןטקומ ,ליגר זראמ
 ימגד רחבמב ראואטינימ
 וחופ| ק6חזוטחו69 |! כזסס8550ז

 6008 068%קזס םק תרדסמ בשחמב רחב

 א 6 תוכיאו הלועמ םיעוציב/ריחמ סחי
 00-00-00 תורשפ אלל

 | ךרעמ ,םידבעמ :תינשדח היגולונכט
 תויורשפא ןווגמב הקיפרגו םיבבש

 .,* יליטסרו ראואטינימ / ינחלוש זראמ

 וחופ| סחווטחפ |ו דבעמ
 וחו6| 66ו6זסח'" דבעמ וא

 םינטק םינוגראל םג םיאתמ
 . יטרפ שומישלו

 םלועב בושתימה שאוב 9

 ותת. סס חרס .00 | :טנרטניאה רתאב וא 03-765ו012 :וסמלעב םיערפ .םישרומה קאפמוק יקוושממ דחאל וישכע המ פת ועמו "]|

 תרושקת ןרוד
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 ,החחמוהתפההההתוההתוההתההההתטווווותההותההווו ו

 ₪- דלחבר | -  2. וודפטםופהו
 !קסעה תא > < ומי מש | = תוינוכמ קר אל הז .ישיבוצימ

 ו
 צץ 1

 .בשחמה ןסמבש לדבהה
 ו .פיגר ךפמב קפחפה5 וכי א5 ןץונקמ

 ישיבוצימ 5ש שדחה םירוטיגומה וק ז->
 תידוחייה [כומהתרסמ0זזסת-ה תרפרונש םץ 1
 ! הדח ,הריהב הנומת תקנה חרשפאמה ו
 ְז ןא ל-0 ! ההובו היכופוורב תכמוח .המיהדמ תוכיאבו ו

 ן הוב ןוגץר בו | מ ב ב

 ."רדבהה חא ןירקמ" ישיבוכימ לש שדחה הידימ'ערומה ןרקמ
 רשפאמ ,תידוחי הראה המכל\ תוגוכת רש בחר ןווגמ בוביש 1
 .הקוחו הדח הריהב הומה 1

 5 5 .רדבהה תא ןירקהל

 םיחוטשה םיגנ'ה !ק
 % ישיבוזימ רש שדחה

 06 1 6 !תנייוע הרידחל ךלש קסעה תא ףשוח טנרטעאה =! ז יד ו 5 ן

 וח ...ךלש תוחוקלה תמישרב ןייעמש ימ שי ,הז עגרב שממ 1
 | .ה1לנו

 םיסרטניאה תנגהל תיתודידיו תינכפהמ הנכות ...םיינלטק םיסוריו רידחמ |

 :ינפמ טנרטניאב ךלש | |הו
 ..183-ו \טווש-א ימושיי לש תוינודז תושילפ < ...ןוגראה לש םיחישקה םיקסידה תא קחומ | |הו
 .יוסח עדימ תבינגו תונייוע תורידח = רקפת תוורח ינואמב ךדעדמ וה
 .בשחמ יצבקב םיסוריו לש תוינסרה תועיגפ < 0 |ה
 8416 [טוטט[ תוטקתפש ,ישיש םוי לכ ,חלוש התאש העדי אל ךתשיא וליפא א |

 ,םישילא לש תוכיא רצומ דוע אוה ...םדרטסמאב תיטרקסיד תבותכל תירציוש הריינובנוב | יח -==-
 !חוטב טנרטניא םישוע םויה יכ |

 | אש-40156 - 42"

 קפ
 | . י"ע רחבנ רצומ
26 .0 4 | 

 | הוו |. רה ק7 ה ה 1998 ץרמ
 .רחדבהה תא סינדהל .
 תויפטיגידו תויגובגא ואדיו תופפדמ 5ש רחויב בחרה ןווגמה :

 | = ₪ | תוריהמ ,ההובג היכופוורב ,ןב\-רוהשו ץבצ
 .בשחמ\ םיקשממו ואדיו תופיגב ןוממ .הכומ) חולץו 0 ן

 | וו אר
 ב | 6 | 2 .43 ד 46 ןז זו .

: | | 
 תעונקמ הם 0 26 ('0-ו <>

 | םואסא תישיא החטבאכ תאז הארת % 7 תושב

 תווק://רתח.6[!ב5תומ.6/|60.1ת(שזקז|56 04-8426808 :סקפ 04-8419698 2ט ,הפיח 22 גלשאה ,הפיח ףינס :מ"עב םישילא | "
 תווק://הה ה.6.808[638 1 :סקפ 03-5418410 .לט ,אית 13 אנלא כ ,א"ת ףןינס |

 01-כר81131 :סקנ 01-כ7811ג >|ונלע .קרב-'וג וכ תו - טסואדיו

| 
| 

 וו

 .וחופוווחפח] (>םיחוקט!טז 5000]



 וזו
 םידבכנ םיארוק

 אוה טנרטניאה םלועב םייונישל םינותנ רתויש םימוחתה דח

 רשאכ ,ךרעל םייתנשכ ינפל .תשרל תוירוביחה תויקפס םוחת 4

 עיגהו םיקחש עיקרה טנרטניאה ייונמ רפסמב לודיגה רועיש

 .םשגה ירחא תוירטפכ תוירוביח תויקפס וצצ ,שדוחב םיזוחא הרשעכל

 תורחתמ תונושה תויקפסהו תרכינ הדימב ןטק החימצה רועיששכ ,םויה

 .סוחתב תורחתה יפואב יוניש לח ,םייונמ תגוע התוא לע
 קוש לש תינכדע בצמ תנומת האיבמ הז ןוילג לש תיזכרמה הבתכה

 תודוא תטרפמו ,וישכעל ןוכנ ,לארשיב טנרטניאל תוירוביחה תויקפס

 ,םיריחמה ילדבה תודואו תונושה תורבחה תוקפסמש םיווקה תוכיאו תומכ
 .ןהיניב הכימתהו תורישה

 סכנה :םייונמל שדח תוריש לע זירכהל האג וישכע טנרטניא ןיזאגמ

 תילאוטריו הליהק - 106 /!068-ב ישיא רתא םכמצעל םיקהל םינמזומ
 אלל ,0.5א\8 דע ולקשמש רתא - שממ הלא םימיב הווהתמה השדח

 .הנש יצח ךשמל םולשת

 ןפואב ,תשרב רתא תונבל דציכ תוריבסמה תובתכ תרדס ץירנ ליבקמב

 דציכ תוארוה סע דחי ,רתא לש תימצע היינבל םילכ קפסנו ,יאמצע

 .ןכמ רחאל ותוא ןכדעל דציכו הנושארה םעפב רתאה תא ןיקתהל

 .רבוטקוא שדוח ךלהמב ותוליעפ תא ליחתי 106 68

 ואלמ ,106 ק!066-ב ידוחיי הלעפה דוקו תישיא תבותכ לבקל תנמ לע

 ,וישכע טנרטניא תכרעמל ותוא וחלשו 40 דומעב אצמנש ספוטה תא
 .ראודה וא סקפה תועצמאב

 ונדמל .בושמה יספט תא ונילא וחלשש םכמ הלא לכל הדות - םויסלו

 רבכ םידע סתא ינושארה סמושיילש ,םיחקל םהמ ונקפהו בטיה םתוא

 הז ןוילגב

 תנכות לש הלרגה ,חטבומכ ,ונכרע ונילא םתחלשש סיספטה תואמ ןיב

 תרשפאמה ,(6וס6זפס!וסחפ תיבמ הביהלמה הנכותה - 5-00

 הריהמ ,הלק ךרדב ,תילטיגידה הנילטסלפה תטישב םיפוצרפ "תוויע"

 .היכזה לע ןג-תמרמ יקסח ימולשל תוכרב .תעשעשמו

 הנהמ האירק

 "וישכע טנרטניא" ייונמל

 ,"רוטילקת + ןוילגיי לולסמב

 רוטילקת הז ןוילגל ףרוצמ

 ."10 'סמ וישכע טנרטניאי

 תנכות תא ללוכ רוטילקתה

 תיבמ רוטייקינוימוקה

 םייק היביכר ןיבש ,פייקסטנ

 רשפאמה ,6סחוקספז-ה ביכר םג

 העידי אלל ,תיאמצע םירתא תיינב

 סיניינועמה .הז( תפש לש תמדקומ

 הליהקה - "זו6 !005"-ב רתא ,ישיא ןפואב ,םיקהל

 םיטרפ) הלא םימיב םימיקמ ונאש השדחה תילאוטריוה

 .6סחקס%ז-ה תנכותב ,ךכ סשל ,רזעהל ולכוי ,(40 ימעב

 .שוטניקמ ישמתשמל ןהו 6 ישמתשמל ןה תדעוימ הנכותה

 םיקחשמ ןווגמ לש ומד תואסריג רוטילקתה ליכמ ףסונב

 ,הזש םיקחשמ סקלח - תבשחמ תיבמ םיביהלמו םישדח

 ,8ש|וטסז תא תונמל ןתינ םיקחשמה ןיב .קושל ואצי התע

 .5וסז6ז08-ר ?סו68 (כטפפו || ,לזס ו|סו ,1םזזץ 5 ((םפוחס

 .הכימת ללוכ וניא "10 'סמ וישכע טנרטניא" רוטילקת

 .דבלב שמתשמה תוירחא לע ןהב שומישהו תונכותה תנקתה

 ך 1 לש םינורחאה תונוילגה ךותמ םירמאמ יריצקתו םירחבנ םירתא
 מ

 צעוצצש.סזוט6ח1.6ס.ו|

| 

 שש | םלועבו ץואב טנוטניא ירתאל ןיואגמ

 ₪ מורו רובה ד -
 רלדר ירוא
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 םליע 3
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 7 - או - וע
 ומש ירוצ

 ו
 וזו רו מכ - רעו וב
 רלדר ירוא

 הכוטבו רוטב םירומ ךירד
 טרנר קיציא - רעשה רויא

08 
 יול קיציא ךרוע ונצרה-בהל לאירא יארחא ךרוע

 יבא ,הלגצ דעלג ,איבל ימר ,רומ תימע ,שידג רנבא ,רלדר ירוא םיפתתשמ

 ,קפא הנדע ,ןיפרוס ידע .םליע רואיל ,דלפ יחצ ,לביא ינש ,רליפש ןואל ,סייו
 ןולטמ לאינד ,חישמ םייח ,רמש ירוצ ,ענרב איג ,ןמיניז זעוב

 ןהכ הנרוא וידוטס יפרג בוציע ןוליא הלעי סוסרפ יקציני תנסא לוהינ
 ,65273 א"ת ,53 םיאנומשחה ,מ""עב טנ'גירא הלהנמו תכרעמ
 חס 00.1] .03-6857137 סקפ ,03-6850113 ןופלט

 תוזק://₪צעוצ גחטסהז טס .1|
 03-6952118 ןופלט ,רב הצפה הנבי ,רוקמה סופד הטפדה

 תומסרפמה תורבחה תוירחאב ןה "וישכע טנרטניאייב תומסרפתמה תועדומה לכ

 מייעב טניגיראל תורומש תויוכזה לכ .דבלב

 .ח"ש 19.90 -(?[כ תסרגב ןוילגל ריחמ .ח"ש 129.00 - (תונוילג 12) יתנש יונמ ימד
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 א60-ב םילודגה תומשה לכ
 םידיינ םיבשחמל לארשיב לודגה זכרמה |

 לכ תא אצמת ,דחא םוקמב ,ןאכ .יפקיה דויצו םידיינ םיבשחמל לארשיב לודגה זכרמה - 0
 ,םינכוסל ,םילהנמל ,םייקסיע םימושייל ,יטרפה שמתשמל דיינה בושחימה םוחתב תונורתפה
 ןיטינומ ,תללכושמ תוריש תדבעמ ,המישרמ הגוצת .הלשממ תודסומו םינוגריאל תויטרפ תורבחל
 \1.6.0-ב קר םינוק דיינ בשחמ .ךלש ןוחטיבה םה םיצורמ תוחוקל יפלאו םינש לש

2 
 םידיינ םיבשחמל לארשיב לודגה זכרמה מא ₪6 9 ו
 05- 06 ויט ( ו ד דד

 שו
 ןאצואו אושתיחפ

 | צו רצרצ .₪160.60.11 :טנרט 5 לש / רו .60.11 :טנרטניא 03-6875523 .סקפ ןיווק בר| 03-6392806 .לט ביבא-לת ,29 ץרפ .ל.י 'חר

 דספהוהה | םויזממוב

 60 לי
 וטל 60 יניב

 ינש יאקוב



 ,התע רבכ ,הליעפמ - לארשיב השדחה תירלולסה תשרה - רנד
 .רבוטקואל 7-ב ליחתת תימשרה התוליעפש תורמל ,טנרטניאב רתא

 השעת הב (1/\18-ה תייגולונכט תודוא תולאש לואשל רשפאמ רתאה
 םירישכמה תודוא ,שומיש רנטרפ
 תורשמב ןיינעתהל ןכו ,םיירלולסה
 .הרבחה העיצמש
 עטו .קהודהס6 תב 00.1[
 (03581-ה תטיש לע ללוכ עדימ

 ,דחוימ ספוט אלמל םג רשפאמ רתאה .1\028(054 רתאב אוצמל ןתינ

 .ףדעומ ןופלט רפסמ םמצעל "חיטבהל" םיניינועמל

 ואו 05410 וס.

 דוג ₪
 ייראה הנטל

 .תודובנ רו וכיפוע וחלה ללב וו

 פ
 רשפאמה ,דנסא תיבמ /1251. ןורתפ העיצמ חרושקח דונ תרבח

 הידמיטלומו ואדיו ,םינותנ ,לוק לש םילודג םיחפנ לש הריהמ הרבעה

 םישמתשמל דעוימ ןורתפה .תמייקה םינופלטה תיתשת יבג לע ,תשרב

 טייב הגמ 8 לש תוריהמ קפסמ 1251. וק .םינטק םידרשמלו םייתיב

 [81כא וק תמועל תאז ,לעופב הינשל טייב הגמ 2-ו היצנטופב הינשל

 .המוד תולעב ,הינשל טייבוליק 128 לש תוריהמ קפסמה ,עצוממ

5 
 -תימע ןחנו'ו יבש ירוא ,ןהכ רמוח - אריפש טרואמ ב"י ידימלת השולש

 .ךוניחה דרשמ לש ינויסנ טקייורפמ קלחכ ,תינשדח הנכות ובתכ
 לכל רשפאמה ,טנרטניא יפד ללוחמ איה - 11.056\'111ח - הנכותה

 .תירבעה הפשב רתא םיקהל ,טנרטניאב םדוק ןויסנו עדי אלל םג ,דחא

 להקו "לוקס-טנ" תרבח ףותישב ךרענ ,100 ןויצב הכזש ,טקייורפה
 .הידימלתו הירומ לע - ךוניחה תכרעמ אוה ולש ירקיעה דעיה

 פ
 הדסיי ,עדימ תחטבא לש םיטקייורפב החמתמה ,חוכדעמ םרבטקא

 החותפ המישרה ,עדימ תחטבא אשונב השדח תילארשי הצופת תמישר
 ,םינוגראב עדימ תויגולונכט ילהנמו עדימ תחטבא יחמומל תופרטצהל
 תויעב לע תוארתא ךות ,םוחתב םויכ יוושכעה עדימה תא תזכרמו

 .םיצמאמו תומגמ ,תוצופנ תונכותב
 ינורטקלא ראוד חולשמ תועצמאב השענ הצופתה תמישרל םושירה

 תר גןסז10 גס 6 א ק6ז(.טסתו תבותכל
 800801106 8600111/- 1 בותכל שי וב

5 
 םידרשמל ,הפיחב הגמוא זכרמב שדחה הנכשמל הרבעש) |'זי₪1!1 תרבח

 קפסל הלחה (ר"מ 3,000-כ לש חטש לע םיערתשמה

 תוקלל רשפאמ תורשה .סקפרטניא - הייונמל שדח תורש

 ותוא שמשמה (03 גויח רוזיאב) יטרפ ןופלט רפסמ לבקל
 הביתב םירמשנ הז רפסמל םיחלשנה םיסקפ .סקפ רפסמכ

 תועצמאב םיסקפה תא ףלוש חוקלהשכ ,המסיסו םשב תנגומה ,תישיא

 . .שדוחל רלוד 14 - תורשה ריחמ .תיטרדנטס ףודפד תנכות

5 
 ןתמל יגטרטסא ףתושכ ₪1ק61 תרבחב הרחב ח'דבעה הטיטרבינואה

 םינש שולש הניה תורשקתהה תפוקת .ןוגראב תרושקת תונורתפ

 .וקסיס תיבמ םיללוכ תרושקת תונורתפ םוקטנ קפסת הכלהמבו

 םיתורש תקפסאל /1\\41 תייגולונכט לע ססובמ 336% 3006-ה

 לש םיסופמקה תעבראמ דחא לכב תימוקמ תשר םיללוכה ,םינווגמ
 תרבעהב הכימת ללוכ ןורתפה .םהיניב רושיקו תירבעה הטיסרבינואה
 .תייגולונכטב תשרב הידמיטלומו עדימ

 ירבעה טנרטניאב ח"נשת תא םימכסה

 הנשה רתא" תורחת לע זירכה זופת טנרטניאה רעש

 ישלוג לע ףדעוהש ילארשיה רתאה תריחבל ,"טנרטניאב

 20-ב הלחה תורחתה .תפלוחה הנשב ,לארשיב תשרה

 ולרגויש םיסרפה ןיב .רבמטפסב 13-ב םייתסתו טסוגואב

 ,ילטיגיד קרוס ,ןודנולל הסיט :גורידב םיפתתשמה ןיב

 .םיפסונ םיסרפ תורשעו טייש יסרוק
 תינכותו וישכע טנרטניא ןיזאגמ ,101. ,ן'זיווטנ תורבחה

 רתאב .עוראה לע םתוסח םיסרופ ,טיבמוז היזיוולטה
 ולכות תורחתה
 תא רוחבל
 םירתאה
 םילארשיה

 לע םיפדעומה |
 - ףסונבו םכדי
 רקסב ףתתשהל
 ךרועש טנרטניא
 ןוכמ

 ,היפרגוטרקואיג |
 יבא 'רד תושארב
 ליכמ רקסה .ינגד
 תולאש 5

 .תשרב םוסרפו תוינק ,השילג ילגרהב תוקסועש

 תינכות שדקות ,הנשה שאר תארקל ,תורחתה םויסב

 תקנעהו תורחתה תואצות םוסרפל טיבמוז לש תדחוימ

 .תוכוזה תורבחה יגיצנו םירחובה ברקמ םיכוזל םיסרפה

 .רקסה תואצות לש חותינל שדקות ןכמ רחאלש תינכותה

 וסנכה ,תופתתשהה ספוט יולימלו תורחתה לע םיטרפל

 11ק://8181798 .14קט2.60.1] :תורחתה רתאל

 וולה ן וע ה '"לויפעה !ףקאע < 850038 הגשה רה הורתה

 רש רעוא דו רוהעה
8 

 ו

 רו

 ןחז לכב תשר תריצי תרשפאמ 5/)\\ לש היגולונכט
 םוקמ לכבו

 תרשפאמה תינשדח היגולונכט לע הזירכה 5%!א תרבח
 תייגולונכט לש התמצוע תא ,יתועמשמ ןפואב ,ביחרהל

 טקייורפ תרגסמב החתופ ,!וזו: הנוכמה ,היגולונכטה .[ג3
 הדובע תשר תריצי תרשפאמ איהו הרבחה לש דחוימ פ"ומ
 גויח תועצמאב תשחרתמ תרושקתה הב תשר) תינטנופס
 .הנכותו הרמוח לש בחר ןווגמ הליכמה (ילילצ

 ותואב - 1994 תנשב דוע ;וזו; תייגולונכט לש התישאר
 היגולונכטה .הצואת רובצל 1% תייגולונכט הלחה וב ןמזה

 קוט 6 ידי לע תשרל םינוש םינקתה רשקל תרשפאמ

 תשרל רשוקי (םדומ ,תספדמ ,סקפ) ןקתה לכש ךכ ,ָקּע

 תעיבקבו םירביירדב ךרוצ אלל ,הילא ורוביח םע דימ
 .תוינדי תורדגה

 הבותכ ,1גצג תמרופטלפ לע תנעשנ 1: תייגולונכט

 תויגולונכט ראש לכ םע הינומרהב תדקפתמ ,1ג\ג תפשב

 .איהש !גצג תמרופטלפ לכ לע ץורל תלגוסמו ]ג

 ןיינע ועיבה 5טח לש םיבר תוחוקלו ,םיפתוש ,םיחתפמ

 תא ובלשי יכ ועידוה רבכ תורבח 30-כ .טקייורפב םוצע
 ,ןוסקירא ,םוטנווק ןהיניב ,ןהירצומב ומ תיגולונכט
 ,לבונו סקדפ ,ןונאק
 תוזק://ןגה.8טת .6סהו/קזס0ט613/ןוחו



 םע ףותישב ,תיבה בוציעו הינבה ףנעל עדימה זכרמ - 8]מוה

 ,גניקטנ ,בהז טנרטניא ,בהז יפד ,[(021. ,לטלט ,ן'זיווטנ ,טייסי'ג
 ,דועו תשר יפד שא : ו

 שדח רקס תמזוי
 יסופד תא ןחובה
 לש תוגהנתהה
 .ילארשיה שלוגה
 תולאש 26 רקסב
 תוסחייתמה

 תמגוד םיאשונל |
 ,םיקפס יתורש 7
 תועש ,ןיינע ימוחת .([[ 4 הש 7 8

 תוינק ,השילג |
 לכ .דועו תשרב |

 תא אלמיש שלוג == -
 סייא תשרב ח"ש 50 ךס לע היינק רבוש - הנתמב הכזי ןולאשה
 ווא סרטה 61 .טס .0/016001]%6/11/  .הנבו הנק

 פ
 שדח רתא .'!ואלה חוכיאה עובוע ךרעי רבמטפסב 9-ל 3-ה ןיב
 (ילארשיה םינקתה ןוכמ לש רתאה תרגסמב) ןיינעה דובכל םקוהש
 ןוכמב חותפ תיב תמגוד ,הז עובשל םיננכותמה םיעוראה לע טרפמ

 תוקידב ומגדוי ובש םינקתה

 םוי ,םינוש םירצומ לש תוכיא יא 1 \

 .דועו 1502 9000 לע ןויע ו%%% וג '

 םיבר םירושיק ללוכ רתאה
 םירושקה םיפוגה ירתאל

 םהיניב ,תוכיאה עובש תקפהב יתמ
 רארישרה םיוקתה כה

 דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ
 םיירוביצ םיפוג ,תואטיסרבינוא ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,ןוחטבה
 וא \צוא .811.ס.11/6]ט(/0ט(.0זחו .תויתיישעת תורבחו

₪9 
 ינשדחה רצומה סרפב התכז ,1001160ז תילארשיה פא-טראסה תרבח
 ישדוח ןיזאגמ) 5[/128 ןיזגמה יכרוע םעטמ ,1998 תנשל ירוקמהו
 םיחותיפו חוקל/ תרש תוביבס ,םינותנ ידסמ תונורתפל ליבומ
 תייגולונכט תא החתיפ 100716 .(טנהרטניאו טנרטניא ימושייל
 עדימ תורוקמ ןיב המאתהו טווינ תרשפאמה ,11 קטו 01810081

 ןוגראה תא תרשקמו םהיניב םירשוקמ םניאש
 עדימה יטירפ לכ לש םלש טבמ תועצמאב ילאוטריוה
 .ןוגראבש

 4% הלווה הל ושש הש לש ארט
 החרא רש

 ה ל

 תייקשלע
 !סידבוע שפחמ 2/1

 !הדובע שפחמ 2 לשעלטצ

 \צ \\ \\ 1%
 110 6 ןססח61.60.1] :ינורטקלא ראוד 02-5661 186 :סקפ 02-5630254 :לט

 םלוכלו םניח ירבע ראוד
 :טנרטניאב שדח תוריש תחיתפ לע זירכה "הלאוו"

 ראוד .תירבעה הפשב ,וא\6ט ססובמ ינורטקלא ראוד
 ןובשח ומצעל חותפל ,שלוג לכל ,רשפאמ "הלאוו"
 ,האלמ תירבעב ינורטקלא ראוד לבקלו חולשל ,5-חוצו
 ותושרבש הלעפהה תכרעמו בשחמה גוסב תולת אלל
 .םלועב ומוקימב תולת אללו (סקינוי ,שוטניקמ ,תונולח)

 םישלוגה ןודעומב רבח לכל םניחב ןתינ ראודה ןובשח
 הניאו ףסכ הלוע הניא ןודעומל המשרהה ."םירבח הלאוו"
 ןודעומב "שמתשמה םש" .םיהזמ םיטרפ תריסמ תבייחמ
 .ינורטקלאה ראודב שמתשמה םש םג היהי הלאוו לש

 תונורתי רפסמ הנומ ,הלאוו תמיקמ ,לטלט תרבח
 תלעפהב ךרוצ ןיא :תשר ססובמ ראודב שומישל םימייקה
 טנרטניא ןפדפד לכ .תידועיי ינורטקלא ראוד תנכות
 תולועפה לכ תא עצבל ןתינ ןפדפדה [ולחב רשאכ ,םיאתמ
 תועדוה םודיק ,ותחילש ,ונוימ ,ראוד תלבק לש
 רשפאתמ תורישה .םיצבק חולשמו םיפסונ םישמתשמל
 הפקב םיאצמנ םתא םא ,לשמל ,ךכ .םלועב םוקמ לכמ
 ךילה) ירבע טנופ דירוהל ולכות ,םדרטסמאב טנרטניא
 ךרוצ ןיא .תירבעב ראוד בותכלו אורקלו (תיסחי זירז
 קפסל רובעל םתטלחה םאש ךכ ,דחא קפסל "בייחתהל"
 לכל ועידותש דע ,ראוד ןדבא לש הנכס תמייק אל ,רחא
 .השדחה םכתבותכ תא ,רשקב םכמיע םיאצמנה

 ינושל-בר ינורטקלא ראוד - ריבדמ שדח
 םילילמתה דבעמ תא החתיפש ,הנכות ירצומ ריבד תרבח

 תנכות לש ₪6ו8-ה תסריג תא הנורחאל הררחש ,(ד6או
 .1 גחפסא11\/1. - התרצותמ תינושל-ברה ינורטקלאה ראודה

 ותואב תופש 30 לעמב ינורטקלא ראוד תרגשמ הנכותה
 ךכ .דועו תיסור ,תיברע ,תילגנא ,תירבע ןהיניב ,בתכמ
 ,ןעמנ לכל ינושל-בר רסמ לש רוגיש הנכותה תרשפאמ
 "תונולח" תסריג לש הפשב תולת אלל ,םלועב םוקמ לכב
 רסמ חולשל וצפחת םא - אמגודל .שומיש השוע אוה הב
 רסמה תא אורקל לכוי ןעמנה ,ב"הראב רבחל תירבעב
 .שומיש השוע אוה הב ינורטקלא ראוד תנכות לכב

 ולדוגש ,"םירסמ גיצמ" תועצמאב רשפאתמ ל"נה
 ןיקתיש תנמ לע ,תחא םעפ ןעמנל חולשל שי ותוא ,%
 תלבק רשפאמ הז "םירסמ גיצמ" .בשחמב ולצא ותוא
 השוע וב ,(א1ז.א) דחוימ ינושל-בר טמרופב םירסמ
 אוה הב ראודה תנכותב םתגצהו ,שומיש 1.וח801 11.
 דע ,ןויסנל 1.:חַפסא1411. תא דירוהל ןתינ .שומיש השוע
 חוזק://\צעו .1:חפסההה].טסחו :תבותכב ,1998 תנש ףוס
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 םצ רבדל ךרד דוצ ךל ש

 ע נרטניאב .ןזפ-אלפ
 !שדוחה שי עצבמ הויא תעדל הצור :עדימ לש םי לבקל לוכי התא טנרטניאב ןופראלפ רתאב

 !הנובנה תישיאה תרושקתה לע דוע עומשל הצור :םינושה םירישכמה לע קייודמ טוריפ הצור

 םילוכי תכרעמ יתוריש הויא ררבל הצור ראה יבחרב ןופ"אלפ לש םינופלטו תובותכב ןינועמ

 ,ןנערה רתאב אצמת תורחא הברה דועו תולאשה לכל תובושת !םייחה תא ךילע לקהל

 .טנרטניאב ןופדאלפ לש ןיינעמהו ינועבצה

| 
| 

| 
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 רתויב םינתשמה םימוחתה דח
 תויקפס םוחת אוה טנרטניאב
 וא) טנרטניאל תוירוביחה
 רשאכ ,רבעב .(א"חס - רוציקב
 לדג טנרטניאה ייונמ רפסמ

 הלעמל לש םיימונורטסא םירועישב

 תויא"חס וחרפ ,שדוחל םיזוחא הרשעמ
 תועצה ןיב םילדבההו ןנער ץע לכ תחת
 .ידמל םיעיתפמ ,םיתעל ,ויה ריחמה
 תרכינ הדימב ןטק החימצה רועיש ,םויכ
 לע םויה תורחתמ תונושה תויא"חסהו
 ,םייונמ תגוע התוא

 ללוח ,םוחתב תורחתה יפואב יונישה
 יתוריש יפואב םיניינעמ םייוניש רפסמ
 :ץראב םויה םיעצומה א"חסה

 קוש-ירזגמ - הטילשו םידוחיא
 שי הלחתהב .םדא"ינבל דואמ םימוד
 םוחת עיגמ ךכ-רחא ,תוחטבה רקיעב
 תולשבה העיגמ וירחא ,הריהמה החימצה
 תיתגרדה הכיעד הנשי ,רבד לש ופוסבו

 !!!םסרפל !!םמהל !םדקל

(5,0000 6 
 ...ב םכל םיניתממ םישלוג

 הלח%א
1 

 ,שרויל ךרדה יוניפו ,קושה-רזגמ לש
 א"חסה קוש יכ המוד ,הנורחאה הנשב
 קושמ ךפה אוה ,ונייהד ,היוורל עיגה
 ,הזה בצמב .לשב קושל תוריהמב חמוצ
 הנוכמה העפות ללכ ךרדב תשחרתמ
 גוזימו דוחיא - 60₪01/08וג0ח זעלב

 ,ויתובקעבש ,תורבח לש םיפיקמ
 תולודג תורבח רפסמ קר קושב תורתונ
 ,תונוש תוביס שי היצדילוסנוקל .תוקזחו
 (לשמל ,לועיי) רתוי תויניינע ןקלח
 'החימצ' תנגפה) תוחפ תויניינע ןקלחו
 הביסה ךא ,(תורבח תשיכר תועצמאב
 "תופתתשהה ימד"ב הילע איה תירקיעה
 .קושב

 םאו א"חסל ךופהל ידכ ,םעפ
 64% רוביח קר ושרדנ ,לארשיב
 חורדבצמו תוימימ ,זגחוט-861גץ -ב
 ךירצ- קיפסמ אל רבכ הז ,םויה .בוט
 תווצ ךירצ ,ל"וחל יניצרו רישי רוביח
 תורבחה בור .האלה ןכו ,יואר הכימת
 הביסמו וללה םיאנתב דומעל תושקתמ
 ךות לא תוגזמתמ תויא"חסה בור ,וז
 ןמ טאלב תאצוי וא רתוי הלודג א"חס
 איה וזה תושחרתהה תאצות .קושה
 תויא"חסה שולש תוטלוש םויכש
 בהז טנרטניא ,ן'זיווטנ- תולודגה
 תוירוביחה קושמ 90%-כב- .מ,ב,יו
 תולדתשמ ,תורבחה ראש .טנרטניאל
 ,ןהלשמ תידוחיי השינב ןמצע תא ססבל
 רוביח ,תרפושמ הכימת תעצה ומכ

 תויקפסהש תווקמ ןה .'וכו ,ידוחיי
 אלש וא ,ידמ תומשוגמ ויהי תולודגה
 .הילא קחדהל ,תוניינועמ ויהי

 תינייפוא העפות - הדיצה השילפה
 וב תואצמנה תורבחהש איה יוור קושל
 תונושמו תונוש םיכרד רחא תורת
 םיכרדה תחא .ןהיקסע תבחרהל
 םימוחתל הסינכ איה רתויב תולבוקמה
 ,ךכ .ירוקמה תוליעפה םוחתל םיקישמ
 א"חס לש תונויסנ םויה רבכ םיאור ונא
 ,םירתא"תיינב ,יקסעה םוחתל בחרתהל
 .'וכו

 תרחא העפות - םיתורישל םירבוע
 שגדה איה הנורחאה הנשב תשחרתמה
 רופיש לע א"חסה תומשש דחוימה
 טנרטניאו ץ'זיווטנ ןיב .ןהלש תורישה
 רתוי וק שי ימל תורחת תלהנתמ בהז
 תוכיאב שממ לש ךפהמ שיו ל"וחל לודג
 תויא"חס לצא .ןהלש הכימתה
 והז-ןהבש תונטקה דחוימבו- תובר
 .עיצהל ןהל שיש ירקיעהו ןושארה רבדה

 שמתשמה - ץראב םיראשנ ונחנא
 תויא"חסה תניחבמ ,ילאידיאה
 רבחתמש דחא אוה ,תוילארשיה
 .ילארשי רתאב לייטל ךלוהו טנרטניאל
 ןטקי ךכ ,ץראב רתוי וראשתש לככ
 ל"וחל א"חסה לש רוביחה יווק לע לטנה
 .םיווקה תא לידגהל הלש ךרוצה ןטקיו
 תויא"חסה תושיגדמ ,וז הביסמ
 5% = טנרטניא דחוימבו) תולודגה

 ת ינש לש תינכפהמ

 0 .תירבעב דועְו

 ,עושפ רפוס ענרעניא
 !ןידיוורפוס ,הנהמ רפוס

 טנרטניאה תא ריכהל ךתוא תדמלמ ,ץויווטנ תיבמ השדחה טנרטניאה תכרע - ץ'זיוורפוס
 ךל תקפסמ ןיזיוורפוס תכרע ,ףסונב .תוריהמבו תולקב וילא רבחתהלו 'ת דעו יאמ

 תורתופ ץזיוורפוס לש תונכותה ,היעבב תלקתנ :טושפ +ךיא .תמא ןמזבו הלועמ הכימת 5

 ,תונכות םג תללוכ ץזיוורפוס תכרע !לכה אל דוע הז ,עגר !תידיימ בשחמב התוא ךל \ וונשו
 .יסוטיפ הנרוא תכרדהב הידמיטלומ תגצמב לכהו םיקחשמ 1 \ווטה

 טנוטניאהמ תונהל הלקה ןודה - 5טק6ז\%ו%ו0ה

 של
1: --:-1 

 .ךחורישנ .לארשיב הליבומה םנרמזיאה תרבח

 וו ות.

 .םיערומה םיקוושמה לצאו דיתע ,גאב תויונח תשרב גיהל
 .הידמיטלומ יצרא דה-תידעלב הצפה

 טנירפ ינוהרי



 יועילועה דממה ולא ה אא סא

 *הנש ךשמל

 111 [-] ווטש

 וושאר םוקמ

 תללכושמ רפוס הידמיטלומ תדלקמ

 56,000 תוריהמב
 הריכזמ ללוכ
 תינורטקלא

 לכ
 תופסותה
 בשחמש
 ךירצ שדח

 תוירחא תונש 2

 יללח קיטסיו'ג

 ןהל שיש עציהה תא (ן'זיווטנו בהז
 תא ן'זיווטנ ונל העיצמ ,ךכ .לארשיב
 טנרטניא תונכות ןויכרא) 1ט(-סוא
 םוחב תקבוח בהז טנרטניאו (יטסטנפ
 .101. תא

 ףוסניאב םיווק
 תיתועמשמה הדוקנה ,םיבר יניעב

 "ספה בחור" איה א"חסל סחיב רתויב
 עדימה תומכל הנווכה ספ-בחורב .הלש
 ןיב ריבעהל הרבחה יווק םילוכיש
 ,לארשיו (הפוריא וא) תירבה-תוצרא

 וק-םיליבומ םיווק יגוס ינש םנשי
 םייטפואה םיווקב .ןייוול וקו יטפוא
 ,יסיפ לבכ תועצמאב עדימה רבעומ
 ןייוול וק .ל"וחל לארשי ןיב רבחמה
 עדימה לש רודיש םא יכ שממ וק ונניא
 לארשי לא ונממו ןייוול לא ל"וחמ
 ןיב יזכרמה לדבהה .(ןבומכ ,הרזחבו)
 תוריהמב אוה וללה רוביחה יגוס ינש
 .ינשה דצל דחא דצמ ןותנ רבוע הבש

 ּוהאיל םתרשקתה םא ,המגודל
 לש החיתפה ףד תגצה ,תירבה" תוצראב
 ןפדפדה ןמ שורדת יראלופופה סקדניאה
 רתאל םימעפ רפסמ רשקתהל םכלש
 עדימה תא ונממ לבקלו תירבה- תוצראב
 לכ .('וכו ,םיטסקט ,תונומת) שורדה
 םכלש השקבהש תשרוד וזכ תורשקתה
 הבושתהשו והאיל עיגת (עדימ איה םגש)

 תובישח שי-ולאכ תורשקתה"יבורמ
 עדימה רבוע הבש תוריהמל תיטירק
 .והנשמל עדימה ץורע לש דחא הצקמ

 ןורתי יטפואה וקל שי ,הז םוחתב
 הצקמ וב רבוע עדימהש םושמ ,םוצע
 וזמ 8 יפ דע הלודגה תוריהמב הצקל
 אשונל ןיא ,ינייוול רשקל תשרדנה
 םידירומ םתא רשאכ שממ לש תובישח
 תורשקתהב רבודמש םושמ ,םיצבק
 לש תיביסאפ הרבעהב ןכמ רחאלו תחא
 שלוגה לש ותניחבמ לבא ,ץבוקה
 .דימת ףידע יטפוא וק ,עצוממה

 תטילש ,הלבטב תוארל ןתינש יפכ
 ספה בחור םוחתב תולודגה תשולש
 ךותמ 60%18 .תטלחומ לארשימ
 םיכייש ספ לש 70א%8-כ
 בושח .מ.ב.י-בהז-טנרטניא-ן'זיווטנל
 הטלחה ךותמ - ,מ,ב,י יכ םג ןאכ ןייצל
 םג ףיקמ רוביח הננוכ- תעדומ
 ללכמ שילש ינשש רוכזנ םא .הפוריאל
 םע להנתמ לארשי לש ץוחה רחס
 תיקסעה היצטניירואה תאו הפוריא
 היהת וזה הטלחהה ,מ,ב,י לש תקהבומה
 .תשקבתמו תינויגה דואמ עתפל

 ?הזה ווא-ה הז הח
 [8ז86|| ,אלמה ומשב ,וא !!א
 תייזכרמ אוה ,1הוטזחסו 6א הפס

 ,1996 ינוי דע ,לארשי לש טנרטניאה

 ,א"בחמ הליעפה התוא ,תיאטיסרבינואה
 רבדה קספוה ,תרושקתה דרשמ וצב
 .יפולח רשק ןהיניב וננוכ תויא"חסהו
 א"חס לכל רבחתת א"חס לכש םוקמב
 [!א-ל ןלוכ תורבחתמ ,תרחא

 ינש רובע הבוט הקסע איה תענוחה הכימתה

 ךילהו רוביח תונכות םיחיוורמ םתא-םידדצה

 תוירוביחה תויקפסו רתוי לק תינוושאר תורבחתה

 הכיחתל תולאש תוחפ תצק תוחיוורמ טנרטניאל

 הדבועה רואל .וז םַע וז ,ותועצמאבו

 םיצמאמ תויא"חסה תושוע םויכש
 טנרטניאה ישמתשמ תא ריאשהל םירכינ

 0 הה-ההר24-ובכהההה\הררוהרההכהנבתתיהתתתההתהההההההההומהההה התהוות תומה

 | לארשיב .הבר תובישח [[א-ל שי ,ץראב | ושקיבש תוירוביחה יקפס לכ ולכי |  ינייפואה בצמב .האולמב םכילא רוזחת ַפ ,טפ אילפהל ךומנ ריחמ"
 םירבחתמ םתייה םא ,המגודל ,!!א ילב |  תשרה יווקל רבחתהל הז לא הז רבחתהל | םיפד םינעוט ונחנא ןמזה בור וב- הזה 5 = | "תימלועה הגילהמ םיעוציב

 םלשומ יפקיה לוק טקפא - גו רשפאמה 3כ!א שדחה טרדנטסה
 םימיהדמ דמימ תלת יעוציב

 ַנ

 מ 9 אושיב טנוטניאנ תויווביה תויקס
 .םיהדמ ריחמב .םלועב םדקתמה הידמיטלומה בשחמ = ייפ

 וחוטו' וו" דבעמ

 35-ה יסיטרכ ףולא - 00800 05 פה פו דמימ תלתו הידמיטלומ יעוציב לש שדח ןדיע פו חופו" 440 א :םא חול =

 דמימ תלתל שדחה טרדנטסה .30א טרדנטסב ךמות 30-ה סיטרכ = ,תושדח הידמיטלומ תויגולונכטל םיבשחמה םלוע ףשחנ .הנשה תליחתב 48 504 - 100 ;ישאר ןורכז <

 לכמ רתו םימיהדמ דמימ תלת יעוציב רשפאמו 90 יבשחמב םיקחשמו = דמימ תלת יעוציב לש ביהרמו שדח לוו םישמתשמה ינפַב תוחתופה רוס 438 -סואג :הישק קסיד <

 תרחא םיקחשמ תנוכמ םויה דע וארנ םרטש ,לוקבו הקיפארגב סטפ טס 000 ו 608 1 3 :ךסומ םיטרכ <

 בס ינשדחה ןקתב - דנואסב םלועה ףולא שדח טרדנטס עבוק אופוחסא דפ וופמ ו :ךסמ <
 תינמז-וב תולוק 128 עימשמה דחוימב שידח לוק סיטרכ = תויגולונכטהו םימדקתמה םינקתה לכ תא ללוכ אווה ווד 0 (תינורטקלא הריכזמ ללוכ) 56,000005 0 :םדומ <

 םילוקמרהו דמימ תלת תשוחת רצויה 830 5ָקַפז 5טזזסטחט ןקת | 30 -\ 36 ןוגכ תובורקה םינשב בושחמה םלווו תא ווליש תושידחה 06786 128 \סוטפפ ₪0 430 5טקסז 5זזסוחש :לוק סיטרכ *

 7 גויחב לכ | 5 5 תייווחל וצירתש קחשמ לכ תא וכפהי 60ו/ לש המצועב םייעוצקמה םומיסקמה תא םכלש בשחמהמ קיפהל ולכותש ךכ 60 וו ₪ 5טההסטאס :םילוקמר =
 הרידא הידמיטלומ = םייטעפ וכזש /ופווחסא יבשחמ לש הרידאה המצועה תא ךכל ופסות םא 0 6 00 0
 , ה ./ תונתמב ףולא = תריחב" יתרקויה ראותבו םיעוציבה ינחבמב ןושארה םוקמב תופיצרב םישקמ 123 הידמיטלומ :תדלקמ <
 רסמנ אל רסמנ אל רסמנ אל 9 |  םדומ-םייונמ סחי | םייונמ סחי =  'פלא יוושב המיהדמ םימושייו תונכות תליבח תפרוצמ !אשווחסא ינשחמל | .ישילשה דמימה ףולא אוה עודמ וניבת קס \ו\642ווו6 לש "םיכרועה רו ווודס\| וסטפ6 :רבכע <

 תונכותו םיקחשמ לש תוינכדעו תואלמ תואסרגמ תבכרומה םילקש לומתאה תייגולונכטב בשחמ םע םויה ועקתת לא ₪05 קוס :קיטסיו'ג <

 777.7 רוביח רדנטסל דחוימב המאתוהו הקדבנ הליבחב הנכות לכ .הנושארה הרושהמ = םישמתשמל ורשפאי אל םישדחה םינקתה אלל רוחאמ וחאשיש םיבשחמ םילקש יפלא יוושב תופסות תליבח ₪ אחוועוו \0א :תופסות <

 0 ו 4% וא 0 | אא | דמ תולתב האלמ הכימת םיללוכ םיקחשמה .אפווחסא לש רתייב הובגה  טנרטניא ירתאמ וא םישדחה םימושייהו תונכותה לכמ תונהיל ו
 ןכ 1% 64א-2א] , 13 חוט-[5018ע) ן"לנ ְּ .םידחוימ םיידמ'מ זולת

 (טנרפיס 1 ץ

 רוביחל 5 רוביחל 5 .תועש 40-ל 5% :| = רוביחל 5 תלבגה אלל % הליגר יונמ תעצה | 0 אתי שא ו
 תועש 100-ל | |  הלבגה אלל ח"ש 100 לש המשרה ימד הלבגה אלל | 64% בצקב תועש ו 9 צשעאסא
 'ר) 09:00-18:00 | םניח ,תועש 4 0 םניח ,תועש 24 | שדוח .בויחב תועש 4 ּז : 5 לארשיב רתויב רכמנה ישיאה בשחמה

 0-0 ןיא ,םניח ןושאר ג 6 רוביחו םושיר ימד ללוכ אל .ווצבמה ןונקתל םאתהב*

 תועש 24 ,םיקסעל וא תולקת לע רוביח [ 09/77 םהב סיח 3005
 זב תולקת 7

 ,ינוויכ-דח) סקלפמיס וק טנווקאל | ביסה ןמ אמ תורעה
 תוצובק ,ראוד יכרצל (לארשי-ב"הרא | ביס םה יטפואה

 המחיו* ררד ליוחל רורו -ו דול .אךי\[ יטפ ש ו
 ּט תי וספא יא ביבא-לת 15% הנוער 03-549031] הבשהמ תישאר ןורשה

 | קרב דר 1 ל וחל רוב ח .[הפ-ו ןו יד הוה טפוא

 .למשח ןילקרטו קירטקלא םקש ,ופיד סיפוא תשרב םנ גישהל ןתינ



 ,\\גווג-ל שולגל םיצורו םוקטקא ךרד =

 ךרד תאז תושעל םיבייח םתייה

 .תירבה" תוצרא

 תוסחיה תרות
 רבד הז ל"וחל םיריהמו םיבחר םיווק

 םייונמ המכ רתוי הברה בושח ךא ,בושח

 שלוגה תניחבמ .םהילע םיבשוי

 רוביחה תונימז ,רוביחה תוכיא ,עצוממה

 בחור ןיבש סחיהו (?שי םימדומ המכ)

 םינותנה ולא-םייונמה רפסמו ספה

 אל- תוטושפ םילמב .תמאב םיבושחה

 הנשמ - א"חסל שי םימדומ המכ הנשמ

 םהילא רבחתהל םיסנמ םישנא המכ

 ןהל שיש תויא"חס .ברעב רשע העשב

 ךא ,בוועח רבד הז ל"וחל םיריהמו םיבחר םיווק

 .םהילע םיבשוי םייונמ החכ רתוי הברה בושח

 רוביחה תוניחזו תוכיא ,עצומחה ועלוגה תניחבה

 ופא-םייונמה רפסמו ספה בחור ןיבש סחיהו

 תחאב םיבוועחה םינות)ה

 ישנא רובע תורדהנ ויהי ,םיווק הברה

 תולולע ךא ,םויב םידבועה םיקסע
 שלוגל ןטק אל םונהיגכ תולגתהל
 ,ילילה

 לש םייונמה רפסמ ,םירבדה עבטמ
 תודוסה דחא אוה רוביחה תויקפס
 השק .תורבח ןתוא לש רתויב םירומשה
 רפסמ תודוא םינותנ םג א"חסמ לבקל
 יקלחה ןותנה לא םגו םהלש םיווקה

 רתי תווטשפ
 ?לגרה תא תוטשופ ןה החל

 איה תוילארשיה תויא"חסה םוחתב רתויב תובואכה תועפותה תחא
 םישדוחב .םישדוח המכל תחא תועצבמ ןהש תוביהרמה לגרה תוטישפ
 .ינש-טניוויטקאו טנראטס הזה םוגעה יתושדחה רודמב ובכיכ םינורחאה
 ילמס ריחמב השכרנש ,הידמטנב םג יאדווב ורכזיי בוטה ןורכזה ילעב
 .ן'זיווטנ ידידלע

 לש םיחוורה חתמ א"חסה םוחתב ,םירחא םייגולונכט םימוחתמ הנושב
 דואמ תוכומנ ןה ,המגודל ,הנכות רוציי לש תויולעה .דואמ ךומנ תורבחה
 לע תורוגא 30-40 לש חוור ןמצעל תושרהל תולוכי תובר הנכות תורבחו
 חתמב .תורוגא 10-ל רתוי םיבורק םיחוורה א"חסה םוחתב .לקש לכ
 .תחפ"יפ ירבע לא הרבח איבהל היושע הנטק הגירח לכ ,הזכ ךומנ םיחוור
 רבעמ רבכ ללכ ךרדב אצמית איה ,לקולק הרבחה לש יקסעה ןונכתה םא
 .תחפל הרצקה ךרדבו יפל

 תורבחה בור ןהל ושפיח ,םירתוימה הטשפהה ינוכיס ינפמ ןנוגתהל ידכ
 רבעמ לא םייטפוא םיווק ומכ םיִרָקי םיעוצעצ ןממל לכויש ,רישע אבא

 תורבחב תורושק תוליבומה תוילארשיה תויא"חסה שולש םניחל אל ,םיל
 ךרואל םירלוד ינוילימ המכ דיספהל ןמצעל תושרהל תולוכיש תולודג
 םילבכה תרבח הב העיקשה הנורחאבו) 'גנמטנל תכייש ן'זיווטנ ,םינש המכ
 ...מ.ב,יו םוקורוי תבצינ הירחאמש תינכייח הכסמ איה בהז טנרטניא ,(לבת
 !ורובע .בהז םנרטניא .ריבסהל ךירצ אל הז תא ,בוט ,ונ

 רפסמ ןיבש סחיה תודוא-ונידיבש
 רפסמל תורבחה לש (םימדומ) םיווקה
 המ תונקפסב סחייתהל יואר-םייונמה

 תייגוס םג הנשי ,ךכ"לע ףסונ
 רקסב .הנתשמה תופיפצה תקימאניד
 ירחסמה םירקסה ןוכמ ךרעש

 ןעטנ םישדוח 10-כ ינפל "יביטקייבוא"

 רתויב הבוטה איה "בהז טנרטניא" יכ

 רתויב הבוטה איה "םוקטקא"ו םיקסעל |
 לע םילפונ רחמ .ילילה שלוגל

 "טניוויטקא" יטילפ אבצ "םוקטקא"

 = 587 דומעב ךשפמה

 ורתו' ריהמ םנרמניאל רובעל 7 יאדב - םנרטניאל רבוחמ רבב התא םא םג - הזב ריחמב
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 לאושיב טנוטניאל תויווב'ה תו'קפס <-<

 האק פאט | ןחש ןח" | תאר ל
| 

 ,םירוזיאה לכ םירוזיאה תש

 07-מ ץוח

 ןכ 0

 ןכ 6

 רוביחל 5

 הלבגה אלל

 ןרוק + יבהל +רב

 5 לכ גויח ירוזיא

 םדומ-םייונמ סחי

 םדומ רוביח

 ,[יזווחוס-601ג9) ן"לנ

 (טנרפיס

 הליגר יונמ תעצה

 ןכ ןכ

 רוביחל 5%

 הלבגה אלל
 ,םע .הלבגה אלל רוביחל 5%

 | 25% ,שארמ הנש יצחל תובייחתה

 תרשפאמ סלועב רתויב תמדקתמהו השידחה תיגולונכטה תיתשתה 218 וא 5%
 "יתוישדוח השילג תועש 6 ₪ :םפדוחל ב קמ ה ה ה טנרטניאל רתויב ריהמה רוביחה תא ךל עיצהל בהז טנרטניאל הלבגה אלל

 .תירבעב - טנרטנואל דומילו הכרדה רפס ₪ = .דבלב שדוחל ח""ש השימחו םירשע !ןכ !דבלב שדוחל ₪25-ב תורישה .םניח ,תועש 4 ,08:00-23:00 | םניח ,תועש 4 םניח ,תועש 4 הכימת
 .טנרטניאה םלועל ישעמ הכרדה סרוק ₪ טנרטניאל רבוחמ התא סא םג - הזכ ריחמב :ריהמ ןובשח השע ןודעומב תורבח תרגסמב םניח ,םימי 7

 .םירחבנ םירתאו סוריו יטנא ,םיקחשמ ,תונכות רוטילקת ₪ = .בהז טנרטניאל רובעל ךל יאדכ ,תרחא הרבח תועצמאב תוחוקל

 ,ןבומכ ,שי טנ-סאלקל תובייחתה אלל . רק ףסוותי רבמטפס עצמא דע תורעה
 רוביח וניא אוה ךא ,רוביח | אללו תילאמינימ | וק ןכ ומכו 3א18 ףקיהב גז

 םא יכ תירבה תוצראל רישי

 רחא תוירוביח-קפס ךרד

 המשרה ימד 818 ףקיהב יניוול
 םוקורוי זוההה .

 רתוי בוט םלועל רבחתהל
 אדונ הע ל וס ןתיטדוחה הלה

 4 דה

 א 1/2 1 -800- 2000000



 עצבל תרשפאמ טנרטניאה תש
 אלל ,בשחמה לומ החונ הינק
 הדימעהו םיילגרה תותיכ

 ,הפוקב םולשתל רותב תעגיימה
 וב-לכה יתבב תונתמ תיינקב םיכורכה
 תנווקמ הינקב ףסונ ןורתי .םיסומעה
 ,םידחוימ םירצומ אוצמל תורשפאה וניה

₪ 

 תוחרוט דימת אל תוליגר תויונחש /

 שוכרל תרשפאמ תשרה ,יאלמב קיזחהל
 הדודמ שקבל ךרוצ ןיא - ל"וחמ תונתמ
 לש הצלוח ונל איבתש הרדנסכלא
 הרזח איהש תולגלו 'סלריג סייפס'ה

 .סלטיבה לש הצלוח םע
 ,בשחמל םיצר םתאש ינפל ,תאז םע

 ןימזהל םיליחתמו טנרטניאל םירבחתמ

 תויונחהמ םימחה םירצומה תא
 יאדכ ,רכנה תוצרא לש תוילאוטריוה

 םוחתב ץעויו הצרמ ,יכקוב לייכנמ וניה בתוכה

 .טנרטניאה

 יי םסס(|.סס.!|

 ה !ש

 ה!ש ,הפלה

 בוש ה!הו| ,האב

 ןמזה עיגה .חתפב םיגחה

 תינכות רוחשל ,קנראה תא חותפל

 לוחמב חוצפלו ,םייתש וא תחא ןוכסח

 תונקל המ םיטבלתמ - ןכבו .ףרוטמה גניפושה

 השאה תא עיתפהל תונתמ וליאב ?הנשה שארל תנתוחל

 טנרטניאה תשר םג םכתרזעל האב ה)שה ?םידליה וא

 שי ,תישאר .תודבוע המכ ועדתש
 .ימואלניב יארשא סיטרכב דייטצהל
 יכ עדיש יאדכ ,הזכ סיטרכ ןיאש ימל
 תולעמ הברהב ההובג ותקפנה תולע
 .ימוקמ יארשא סיטרכ לש הקפנהה
 תעצבמ תונחה םאה קודבל בושח ,תינש
 תויונחה תיברמ .ב"הראל ץוחמ םיחולשמ
 םיחרזאל םג תורשפאמ תולודגה
 ףוסבל .םירצומ שוכרל תורז תונידממ

 חולשמה תויולעל בל םישנש יאדכ
 תושעל הנתמל שרדייש ןמזה קרפלו

 םירקמה תיברמב .הצרא הכרד תא
 ,םירופס םימי ךרואש ,ריהמ חולשמ
 הינואב יטיא חולשמ .בר ןוממ הלעי

 רצומהש דע לבא ,תוחפ ,הברה הלעי
 ...גחה תא "ספספנ"ש ןכתיי עיגי

 םתא םא .הנתמה תדעוימ ימל םג בושח
 ,םכלש םיבורקל הנתמ תונקל םיצור
 הינקש ירה ,הילרטסואב םירג הרקמבש
 תנייוצמ ךרד איה טנרטניאה ךרד
 תילאוטריו תונחל וסנכה ."ןיינע רוגסל"

 תונתמה תונח - אמגודל) תימוקמ

 יש תליבח םנעמל ושכרו (תילרטסואה

 חולשמה .םיחבושמ דלוקושו ןיי תללוכה
 ותולע ןכ לעו הילרטסוא ךותב השעי
 תליבח לש חולשממ הברהב הלוז היהת
 .ץראהמ יש

 םילאוטריו םינוינקו תויונח
 תויונח יפלא טנרטניאה תשרב

 שוכרל ונל תורשפאמה ,תונווקמ
 יבחרב ,גציימ םגדמ ןלהל .תונתמ
 :לארשיבו םלועה
 רחבמ העיצמ 6%

 יושעה ריחמב ,תועודי תורבחמ םימשב
 םא .דחוימב יביטקרטאכ תולגתהל
 ךותב והשימ רובע םשובה תא ונימזת
 הנתמה תא תונחב ופטעי ,ב"הרא
 לע תובגל ילבמ ,הדעיל התוא וחלשיו
 חולשל ורחבת םא .ףסונ םולשת ךכ
 הנידמ לכל וא) לארשיל הנתמה תא
 ימד ומלשת ,(ב"הראל ץוחמ תרחא
 תוינידמב העודי תונחה .םאתהב חולשמ
 ,וזרדזת םאש ךכ ,הלש ריהמה חולשמה
 ןמז ךותב ודעיל עיגי םשובהש ריבס
 ,לחה) הנשה שאר ינפל דוע ,ריבס
 .(שדוחל 20-ב ,הנשה

 - םלועב הלודגה םירפסה תונח
 ןוילמ 2.5 הריכמל העיצמ ,ןוזמא
 לכ לע םירפס הב אוצמל ןתינ .םירתוכ
 םירפס תאירק .םכתעדב הלועש אשונ
 תעידי תא תרפשמ קר הניא תילגנאב
 תרשפאמ םג אלא (בושח ןורתי) הפשה
 תחאש ינפל הברה רפסה תא לבקל םכל
 טילחת תוילארשיה םירפסה תואצוהמ
 רפסה תא .תירבעל ותוא םגרתל (ילוא)
 לע ,הפיטע ריינב הנתמכ ףוטעל ןתינ
 תוינידמ יבגל טוריפ .םכתריחב יפ
 החטבהה יבגלו ןוזמא לש םיחולשמה
 הרקמב ףסכ םכל ריזחהל הרבחה לש
 סיטרכ רפסמב הערל שומיש השענש
 רתאב אוצמל ןתינ ,םכלש יארשאה
 .ילקוב

 תא םג וסנ ,ןניקסע םירפסב םאו
 תונחכ המצע תא הרידגמה תונחה
 ןאכ םג .הפוריאב הלודגה םירפסה
 .םישרמו לודג רחבמה

 הנתמ איה הקיסומ הלוכש הנתמ
 ,ןכאו התוא לבקל ףייכ דימתש
 םירצומה דחא םניה םירוטילקת
 םימייק .טנרטניאב רתויב םירכמנה
 םיצלמומו םייניצר םירתא רפסמ
 אוה יניעב ףידעה ,םירוטילקת תשיכרל
 01068 לש רקחמ יפל ,רשא (:2אס
 קושמ םיזוחא 33-ב טלוש ,57
 רשאכ .טנרטניאב םירוטילקתה תריכמ
 ךכ לכ איה עודמ וניבת ,תונחב ונקת
 תפסונ תנייוצמ תנווקמ תונח .החילצמ
 םלוע הניה םירוטילקת תשיכרל
 .םירוטילקתה

 105808 םיעוצעצה תונחב
 הנתמה תריחבל תוצלמה ואצמת
 םיעוצעצ לש לודג ןווגמ ןכו תמלשומה
 לכב םידליל םימיאתמה ,םיקחשמו
 רשפאמ םכח שופיח עונמ .םיאליגה
 םוכסלו דליה ליגל םאתהב הנתמ רוחבל
 ,שקובמה האצוהה

 םג אוצמל ןתינ תובר תויונח
 וא 169( ןוגכ ,םינווקמה םינוינקב
 לכלש בל ומיש .צגהסס לש \/!8ואסל
 אל ןקלח .תרחא חולשמ תוינידמ תונח
 .ב"הראל ץוחמ חולשמ תורשפאמ
 לכונ תוינורטקלא תויונחל תוינפה
 ןוגכ ,םינוש םיכירדמב םג אוצמל

 .ץג5הוסה.ה6( ןא

 ,תוירוקמ תונתמ םישפחמ םתא םאו
 .ובזכאתת אל .118מ 621/66 תא וסנ

 הקשח וב רצומה תא םתאצמ אל ןיידע
 רפסמ תשרב םימייק .הגאד לא ?םכשפנ
 אוצמל םיתנכותמה 'םימכח םינכוס'
 .םיניינועמ םתא וב רצומה תא םכרובע

 םיריחמ תוושהל םיעדוי וליפא םקלח
 םילוזה םירצומה תא םכינפב גיצהלו
 וללה םימכחה םינכוסהמ םיינש ,רתויב

 תוינקה רתאו ₪טָע 11 00ה1וח6 םניה

 עונמ לש רצויה תיבמ ,₪א6ו6 לש
 .םסרופמה שופיחה

 ?לארשיב המו
 ךרד הינקה תוברת יכ המדנ

 היווהל הרדח אל ןיידע טנרטניאה
 תועיצמה תויונחה רפסמ .תילארשיה
 .בר וניא תשרב הריכמל ןהירצומ תא
 תא תועיצמ ןכש תויונחהמ תובר
 לד רחבמ תוגיצמ ,תשרב ןתלוכרמ
 תויונחה תוללוכ תובר םימעפ .בזכאמו
 יולימב ,חוסינב ,בוציעב תורומח תויועט
 קלח ,ןכ-ומכ .דועו הנמזהה יספט
 יפ לע ףא ,תילגנאב םיבותכ םירתאהמ
 .תירבעב תוינק ךורעל ףידענ ונתיברמש

 ןתינ ןאכ תראותמה תויתייעבהמ קלח
 תירבעב םירתא תריצי לש ישוקל סחייל
 תמקה לש רתוי דוע לודגה ישוקלו
 ,תירבעב תנווקמ תונמזה תלבק תכרעמ

 אל ןיידע טנרטניאה ךרד הינקה תוברת יכ המדנ

 תועיצמה תויו!חה רפסמ .תילארשיה היווהל הרדח

 תויונחהמ תובר .בר וניא תוערב הריכחל ןהירצומ תא

 רחבמ תוגיצמ ,תשרב ןתלוכרמ תא תועיצמ ןכש
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 ,םיצוריתה תא דצב בוזענ םא םלוא
 דוגינב ,לארשי ירחוס יכ הארנ
 ומינפה אל דוע ,םיאקירמאה םהיתימעל
 <%%/ טנרטניאה תשרש תינכרצה הרושבה תא

 ןוטאג ןרוד \ נר ב תונתמה תונח
 תוזק://\ארארא.פסהצ גן(  םוטק://שואוא.ץוהואסט.ססמו תילרטסואה

 00 .ןז /קסזאת/] .זדא] 0 תוזק://יאוא ואוטו

 םיטישכת תרופ !וו!ק://ואואוא.ססהוקהזס חש סח ./02-.תוזח
 רז(: כס 1- : חת 4
 ; ו יהו
 ו תתוזק://ואואוא.[ג5םנסמ סו 011ק://וצ אא[ זגתטטט
 לילג יחמצ וס 1.60 / זקס 6 זה

 תווק:// 3/1 .טפו 5
 זהס| אט 211100 קה 65 ןוזמא
 ליִלַצ | ווק://\אואוא סקופ. ת11ק://ףעואש הר הק .טסחה

 תוכ://\ארארא 211.60. 5 ילקוב

 ימע דוה וע זד 6 1ת11ק://ואוא.פססא]ו 60 .ן]/
 תווק://אושט.םס6- | תווק://איאש.3טע]ו0ח]וה 600088. תזזה]

 הוו 00 ל
 הלודגה םירפסה תונח

 סופוא ו 0 ל . 2 תוזק://וואוא.]הת 80 .6סהה/ , נק א הפוריאב
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 ןוינקב ואצמת השיכרל תונתמ רחבמ .המיע תאשונ ₪

 תוינקה זכרמ" רתכל ןעוטה ,2000 | ,ושלג .ןפוד יאצוי םג שי לבא

 עיצמ רתאה ."רתויב לודגה ילאוטריוה |  קוביד .קוביד םירפסה רתאל ,אמגודל

 (ןיי רקיעב תוללוכה) יש תוליבח רפסמ | הדיחיה תנווקמה םירפסה תונח הניא

 םלוכ אלש ,םירצומ ןווגמ םע דחי | הנושארה הניאש יאדוובו לארשיב

 ,ןויקנ ירצומ - םיגחל הנתמכ םימיאתמ |  ,(ידמל השדח תונחב רבודמ) המקוהש
 םג ואצמת םירצומ ןווגמ .לשמל |  םיקהל ןושארה יניצרה ןויסנה והז םלוא

 וניתונווע לע םירפכמו ירבעה הנשה שאר תא םיגגוה ונא ירשתב
 .םוצו לכוא לש שדוח - רופיכ םויב

 :םיאבה םירתאב ,םהילא םיוולנה םיגהנמהו םיגחה תועמשמ תודוא

 הנשה שארו לולא
 111: צא .1ס ב ספ! 6ה ותו 8/0

 /6]ט1זס8]

 תא איבמ ,(21008] 1.6401ח8 לש ,הז רתא

 שדוח יגהנמל עגונב ,וררפ הדוהי ברה ירבד

 ,םילכאמה טוריפ ךות ,הנשה שארו לולא

 ורקיעב רתאה .םייטנוולרה םילמסהו סיגהנמה

 .דבלב תילגנאב - ונרעצלו ילאוטסקט

 תילאוטריוה םילשורי

 11 :// אא .\1זט 115816 טסו

 ע אסותט/0]

 ותמרב ונתוא עיתפהלמ לדח וניא הז רתא

 שאר סשה תועמשמ לע ונדמל ןאכ .הבוטה

 ,רפושה לע ,םיגהנמה לע ,רופיכ םויו הנשה

 חולשל ונמזוה וליפאו הליפתל ךירדמ ונלביק

 .ךכל דעוימה דחוימ ספוטב ,הליפת

 דס זו 5

 ד 11ק://\א וארא סב
0/0510 

 םירגובמל דעוימ ,ןוטס ןבואר הנבש ,הז רתא
 יגהנמ לע עדימ ןאכ ואצמת .דחאכ םידלילו

 .דועו רפושב העיקת ,ךילשת ומכ ,םיגחה
 .תיטנוולר הקיסומ עומשל סג רשפאמ רתאה

 1הה6ז1%6+ 133216
 1 11כ://ערארע.1ת מסות 61 טז

 הפשב ,תודהי יניינעב קסועה ינורטקלא ןיזאגמ

 ירבד תא ונאצמ הנש ינפלמ ןויכראב .תילגנאה

 לעו רפושה לע ,דלפסרטס יברו ןלפק יבר

 .הבושתב הרזחה

 םיידוהי םילכאמ
 1ר11ןכ:// אאא פקס .ט סחר /100/ 0

 7017/7081 .תזתו]

 .בושח סוקמ לכואה ספות ,םידוהיה םיגחב
 ,הנשה שארל םימשרמ ואצמת הז רתאב
 ףוע :םימשרמה ןיב .רצטיפ זיאול הבתכש
 בורכ ,רמושו סינופפלמ ,םינומיר טלס ,שבדב

 .דועו שבדב

 ,ימע ריש לש רתאה
 דר זוכ://538 תרה .סזק/ןי6 סודה

 5/3/8001 /181110 .ה0ז]

 ןאכ .רופיכ םויו הנשה שאר אשונב בר עדימ

 ןדה לגס רזעילא לש רמאמ אוצמל ןתינ

 תורופאטמב ,הנשה שאר לש תוילמסב

 לע ,הנשה שאר תליפתב תועיפומה תויאבצה

 תרושקת תשר תמייקמה ,ייה-לט תרבחמ קפא הנדע 'פורפ תובידאב םירתאה

 וח/060/ם/.60.ו| = .ךוניח יכרצל טנרטניאב שומישה אשונב תיחמתמו םיבשחמ

 דומעתש תילארשי םירפס תונח
 רתיה ןיב .םיימואלניב םיטרדנטסב
 תפיטעב רפסה תא ףוטעל שקבל ןתינ
 המודב) םירחוב םתא התוא ,הנתמ
 .(ןוזמא העיצמש תורשפאל

 !!!ןברדל !!ןכדעל !ןיינעל

0.00 6 
 ...ב םכל םיניתממ םיועלונ

 הלחא
 וז ]

 ,בטיה בצועמ רתאה .קילק-רדרואב
 םיריחמה .םייקנו םייטתסא םיווקב
 רתאב טסקטה תיברמו םירלודב םיבוקנ
 ,תילגנאה הפשב אוה

 לשמל - םיגוסה לכמ םיחיטש
 - םידלי ירדחל םירייוצֶמ םיחיטש
 .םיחיטשה ךלמ ףסוי לצא ואצמת

 תא רוחבל ולכות קילפ לש רתאב
 .הנתמכ ותוא חולשלו בינגמ קית
 תיתרקוי הנתמ קינעהל םיניינועמה
 ,והשלכ טישכת תמגוד ,רתוי (הרקיו)
 לש רתאב םשקובמ תא אוצמל ולכוי

 םיפסונ םיביהרמ םיטישכת .ןוטאג ןרוד
 .םיטישכת תרופ לש רתאב םג םימייק

 הנתמכ ץיצע קינעהל םיניינועמ
 תבבושמ הנתמ דימת םה ,ירה ,םיציצע)
 ולכות לילג יחמצ לש רתאב ?(שפנ
 םהב םיציצע לש רחבמ ךותמ רוחבל
 .ןיע יביהרמ םיחמצ םילותש
 תא םדוק ונרכזה ,הקיסומה םוחתב
 ןתינ .ססאסא םירוטילקתה תונח
 תונחב םג םירוטילקת ןימזהל
 םנמא .לילצ תילארשיה םירוטילקתה
 הזל ברקתמ וניא ןאכ עצומה רחבמה
 טלחהב תונחה לבא 6 קאס -ב עצומה
 ,לודג ןיידע רחבמה :תואמחמל היואר
 ,םיריבס םיריחמהו ןיעל םיענ בוציעה
 םהילא רושקש המ לכו םיבשחמ
 רתוי םיכפוה ,הנכותו הרמוח תניחבמ
 םיבר םירוה .תלבוקמ הנתמל רתויו
 טקאכ םהידליל בשחמ תיינקב םיאור
 דליל עייסל יושעה בר ףסומ ךרע לעב
 םיצוחנה םירושיכ חותיפבו וידומילב
 הז םוחתב .םייפלאה תונש לש םלועב '

 .עיצהל המ תוילארשיה תויונחל שי

 תואצוהמ םיבשחמ ירפס ןימזהל ןתינ
 דוהמ לשמל ,ךכב תוחמתמה םירפסה
 בשחמל תונכות .סופואו סוקופ ,ימע
 תחאב שוכרל ןתינ םיבשחמ תרמוחו

 תמגוד ,תשרב םיבשחמה תויונחמ
 םירקמב .פי'צ וא רטנולפ ,טנלסקא

 7% | 86 דומעב דשפה

 וי ווי
 ונלש עבצה תספדה תייגולונכטש

 םע המיהדמ תוכיא ==
 .רתוי תונעק עבצ תופיט

 תייגולונכטב תוריעזה וידה תופיט
 תיתבכש ברה הספדהה
 תורשפאמ 1 ו
 תופיט 16 דע חינהל תספדמל
 :האצותה .הספדה תדוקנ לכ לע
 ,המיהדמ תוכיאב םייח םיעבצ

 ) .רתוי קייודמ עבצ =

 ו
 תיחפמה ,'בריס קוידב ריינה לע
 תא קילחמו ,הנומתה תויניערגמ
 םיקייודמ הנומתה יטרפ .הנומתה
 ןס םיצפוק שמס םהש דע ךכ לכ
 .ףדה

 תוריהמב הנומת תוכיא =

 .םעפ יאמ רתוי ההובג

 ברה הספדהה תייגולונכטל
 ךרד 111 110101161( 11 תיתבכש
 היצמרופניא תרבעהל תידוחיי
 לכותש ידכ ,הספדהה שארל

 תוריהמב הנומת תוכיאב סיפדהל

 ו י]

 לע םג הנומת תוכיא
 זו

 עבצה תופיטו תידוחייה היגולונכטה

 סיפדהל ךל תורשפאמ ונלש תוריעזה

 .ליגר ריינ לע וליפא הנוסת תוכיאב

 םע הנומת תוכיאב הספדה
 .ווש לש הספדהה תכרעמ

 ריינה ,וידה 11 לש הספדהה תכרעמב

 ו
 קינעהל תנמ לע דחי םילעופו םיבלתשמ
 ,רתוי תודחו תוקירבמ תואצות ךל

 ו
 תיתבכש בר עבצ תספדה

 ו
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 חותיפב תקסועה ,תילארשי פא-טראטס תרבח - רפרס ואדיו

 תועצמאב הדיעו תוחיש עוציבל הנכותו הרמוח תונורתפ

 ך\--ה תא החתיפ - םילבכו 150 ,תיגולנא תרושקת

 תחיש םייקל רשפאמה ,םכח יביטקארטניא רישכמ 10

 ,ינורשקלא ראוד לבקלו חולשלו טנרטניאב שולגל ,ואדיו

 .ליגר ןופלטב שומיש ךות לכהו - היזיוולטה גצ יבג לע

 קשוי אוה .םירלוד 400-כ אוה רצומה לש יופצה וריחמ

 אס( 615

 ןורתפ וניה ,סמטסיס וקסיס תיבמ ,!אטוטשסעא קוו 0

 .םילודג םינוגרא תותשרב 1? תובותכ לוהינל שימג

 םימדקתמה םיטרדנטסה לכב הכימת !אטוואסזא ₪08/80007-ל

 .לדוגל המאתה תלוכיו תושימג לעב אוהו

 רופישו תשרב התוחפ ספ בחור תכירצ רשפאמ רצומה

 .[ק-ה תשר יבג לעש תובותכהו תומשה קוידב יתועמשמ

 לש תשר תוביבסב השימג הסירפ רצומה רשפאמ ,ףסונב

 קשממ םע ,רוטינו תלדבתמ הרוצת ללוכ םילודג םינוגרא

 טפוסורקימ לש א1 תונולחב ךמות אוה .שמתשמל יפרג

 - \אתט6] /[סטאש-ה תומדב םייחל ררועתמ םירבכעה קוש

 ,טפוסורקימ לש םישדחה םירבכעה תשולש ךותמ ןושארה
 ,םייקה םירבכעה וקל הנשה ופסוותיש

 רשפאמה לגלג ללוכו שומישו הנקתה תולקב ןייטצמ רבכעה

 המכ ?תשרב תלברוסמו תיטיא השילגמ םתלבס םימעפ המכ

 הקספנ הדרוההו טנרטניאהמ ץבוק דירוהל םתיסינ םימעפ

 תשרב םיטרס יצבק תוארל םתיצר םימעפ המכ ?עצמאב

 ?הנוכנה הנכותה םכתושרב התיה אל ךא
 וללה תויעבל תונורתפ קפסל האב [זוטחמ6ו ד001'% תכרע

 הליכמ הכרעה .טנרטניאב השילגב תורושקה ,תורחאלו

 ו

 -(עטטז 00/05וז לע הזירכה ,חותיפ הילצרהמ ,₪₪ תרבח

 .ינוזרא עדימ לוהינל ,תירבעב ,טנרטניא תבלושמ תכרעמ

 תכרעמ ךותב ילרגטניא ביכרמכ טנרטניאה תא בלשמ רצומה

 ,טנרטניאב םיעיפומה םיכמסמ ,ותועצמאב .תינוגראה עדימה

 ןפואב ,בולישל םינתינ ,/58 יפדו ינורטקלא ראוד ןוגכ

 בתכנה ךמסמ לכ - ךפיהלו ןוגראה יביכרמ לכב ,ףוקש

 אלל ,טנרטניאה תועצמאב תידיימ הצפהל ןתינ ,ןוגראב

 .ינורטקלא ראוד לש םושייל סנכהל ךרוצ
 ,קוית ,םיכמסמ לוהינ תעצבמ "רסיפוא רבייס" תכרעמ

 בקעמ ,תומושרתו תיצמת תכירע ,םיכמסמ תקירס ,ןויכרא

. 
 ,ןכמ רחאלו בורקה דלומה גחב ב"הראב קווישה תותשרב
 .םלועה ראשב
 ,רופגניסמ הידמיטלומו טנרטניא ,תרושקת תרבח - הידמוניא
 ואדיו תרבחב םירלוד ןוילימ השולש לש העקשה לע העידוה

 הידמוניא לעפת ,תורבחה ןיב הלועפה ףותיש תרגסמב .רפרס

 קווישה יצורע לוצינ ךות ,7/-107-ה תא קוושל

 .הלש םיימואלניבה

0 

 .סירלוס ןאסבו
 יקפסו םינוגרא" יכ ןייצמ ,לארשיב:וקסיס ל"כנמ ,לג יסוי

 ךומתל תנמ לע השימג 1 תיתשתל םיקוקז טנרטניא יתורש

 !אטוואסזא-ה .תותשר לש ריהמ חותיפב םייטירק םימושייב

 להנמל םיקוקזה םינוגראה תושירד לע הנוע %ק9וזגז

 ,א5 תומש ,תומייקה תובותכה לע הרימש ךות 1? תובותכ

 ."יטנוולר עדימ לוהינו הסירפ ,בוציע
 :ףסונ עדימל
 א וצרא .ט1800.00 1/8 כ/קט ס10/734/68ח/0ח7/0ה1- 05.1

 ךות לא הצוחהו המינפ םוזו םיטסקט לש תיטמוטוא הלילג

 .םיכמסמ
 םאתומ אוה .דחאכ םיילאמשלו םיינמיל דעוימ רבכעה

 .ח"ש 139 וריחמו אד -ו 98 ,95 תונולח תוכרעמל

 ימושיי תמגוד ,תשרב הטושפו הלק השילגל ,םילכ ןווגמ

 ,םיטרס יצבקב הייפצל ואדיו תונכות ,ינורטקלא ראוד
 ררולפסקא) ףודפד תונכות ,סוריו יטנא ,םוגרת תנכות

 .דועו (רוטייגיבנו
 הריחמו תבשחמ תרבח ידי לע תקוושמ 1ח16זח6( 001%

 ,ח"ש 9

 ור

 תכרעמה .דועו ינורטקלא ראוד תאצוה ,ןמזה לוצינ רחא

 תנייממ ,הב לולכה עדימה רגאמל םיכמסמה תא תקרוס

 תורחא תוטיש וא חתפמ תולימ יפל םתוא תפלושו םתוא

 לע חולשמל ןתינ ינורטקלאה ראודה .ןוגראה לע תופדעומה

 םינופלטה רפס יפ לע וא ,טסקטב םילולכה םינעמנ תומש יפ
 .ינוגראה
 דבוע לוכי ךכו דיינ בשחמ לע םג הנקתהל תנתינ תכרעמה

 ךרד ,רשקתהל ,דרשמל ץוחמ השיגפב וא רויסב אצמנה

 תא תידיימ ןכדעלו תינוגראה עדימה תכרעמל ,טנרטניאה

 .ולש דיינה בשחמב םינותנה יסיסב

 בשוי ףסא .רקוב תונפל עברא העשה
 ךסמב ןנובתמ אוה דועב .ךושח רדחב
 לע תרגינש העיזה תא בגנמו בשחמה
 ןולח ןיב ויתובשחמ תודדונ ,וינפ
 םיאולימה ןיבל ץופיש שרודה היטבמאה
 גיצמ בשחמה ךסמ .םיברקו םיכלוהה
 דצמ םיפפועמ תוריינ וכותבו ןטק ןולח
 םיעוביר תרוש םתחתמ ,ינשה דצל דחא
 םדיצלו םעפ ידמ םימדקתמכ םיארנש
 דירומ ףסא ,ןכא .םיזוחאב םירפסמ
 .הנכות

 הבושתה ?רקובב עבראב המל
 דירוהל ינויגה רתוי הלילב -הטושפ
 אוה המל .(ףסכ םיכסוח) תודבכ תונכות
 הטושפ הבושתה ?ךכ לכ עיזמו ץוחל
 .םח יכ - רתוי דוע

 ימיטפוא ףסא הלילה אקווד לבא
 הלבי אוהש ןורחאה הלילה הז .דחוימב
 ךרטצי אל ףסא םיאבה תולילב .ךכ

 שלוה
 יקל
 | שלוה וא
 ?ךחאנהל

 קתנל תנמ לע ,םייתסת הדרוההש תוכחל
 תנכות תא דירומ אוה הלילה יכ ,וקה תא
 ,כואטסתתטסוסז

 תא דואמ רהמ ריגסמ המשש ,הנכותה
 וקה תא קתנל תעדוי ,יזכרמה הנורתי
 ,טושפ עמשנ .הדרוהה ךילהת םויס םע
 תדרוהל ןייוצמ ןורתפ והז השעמל ךא
 ךירצש לכ .טנרטניאהמ תודבכ תונכות
 ונחנא המ הנכותל רידגהל אוה תושעל
 יתמו םידירומ הפיאמ ,דירוהל םינווכתמ
 ,לכה הז .הדרוהה ליחתתש םיצור ונחנא
 ומייתסיש עגרב וקה תא קתנת הנכותה
 הנכותה תרשפאמ ףסונב .תודרוהה
 דוע לכ ,בוצק תרוכזת לילצ רוחבל
 עידומש רחא לילצו ,תכשמנ הדרוהה
 .הדרוהה םויס לע

 1א16801| תרבח החתיפ הנכותה תא
 ןוכסח - תירקיעה התרטמ .תילארשיה
 הרטמל םאתהב .םישמתשמה לש םפסכ

 נוגה ויו

 ')וימד אל טיוסת
 ש תג הוי

 ןכופטסהתטסוטז 1 (שןו!=ה תנכות תצפומ וז

 רשפאתמש המ ,םניחבו האלמ הסריגב
 םהיתועדוה םיגיצמש םירסנופסל תודות

 .הנכותה קשממב
 ןתינ ואטסחמשטוסז 1801-ה תא

 :ילארשיה תונכותה רתא ךרד דירוהל
 ראו .[ יס הז 60.1

 :תחתפמה הרבחה רתא ךרד וא

 ו ווק//ז801א .טס.11/קואוט

 רבח ?תניינעמו השדח הנכות םתיליג
 7 : תא םתחתיפ ?תפלאמ הנכות םכל חלש
 6% -** רפסלו עומשל חמשא ?האבה 1600-ה

 ל[
 וא םתרציש שדח הנכות חותיפ לכ לע
 .(ןבל-לוחכ תרצות יוצר) םתאצמ
 :תבותכל וחלש תוראהו תורעה ,תועצה
 זה 10 טסו ]|

 יליעפמ - (-/(02016% תרבח תוסחב שגומ רודמה
 רורוח:]זששוו(ןש,60.1[ ילארשיה תונכותה רתא

 רחויב םיבוטה םילכה חא לבקח ןיירואב
 עדימ ירגאמבו טנרטניאב הטילשל

 :טנרטניאה תרכה סרוק < - -
 תשרה לש תויזכרמה תולוכיב תוסנתהו הרכהל ישעמ סרוק

 .םייעוצקמ םיכירדמ
 .ריהמ ץילנ וק - סניח ישפוח לוגרת תועש

 :טנרטניא ירתא תינבו בוציע סרוק 4. .-- .
 ןפואב טנרטניאב םיפד תקפהל תולוכי הנקמה סרוק

 דעו רתאה ןונכת בלשמ לחה ,רתויב יביטקפאהו ליעיה
 .תפטושה ותקוזחתל

 :תונעדימ סרוק <- -- --
 טנרטניאב םכחותמ עדימ רוזחיאו לוהינ ,שופיחל סרוק
 םיחמומ םיצרמ בוליש ךות םיפסונ עדימ ירגאמ ןווגמבו

 .סוחתהמ

 לצלצ המשרהלו

1-800-80 0 

 םיפסונ םיטרפל

 םינוגראל םיטרוק תממאתהל חורועבא
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 א צש.5ו%6 - 0 [[6 01.60 .||]

 ה תיבכ םירזוה
 חוה

 הינשה םידומילה תנש תחתפ) הלא םימיב
 םאה ."ביבא" ילאוטריוה רפסה תיבב
 תונחלוש תא סייפסרבייסה תביבס הפילחה
 תונשדחה המ ?םייל!ויצנב!וקה דומילה

 )ב

 - הנש ינפל היה ןושארה דעצ
 תכרעמ לש תפתושמ המזויב
 הטיסרבינואב תינונס עדימה

 טרוא תשר לשו םילשוריב תירבעה

 - ילאוטריו רפס תיב םקוה ,לארשי

 ,תידוחיי דומיל תיווח רשפאש - ביבא
 .םינוש דומיל ימוחתב ,טנרטניאה ךרד

 םייניב תוביטח 18-מ 8-מ ,םידימלת 0 2000
 ,ץראה יבחר לכמ םיינוכית רפס יתבו
 יתרוסמה דומילה תא ,תיקלח ,ופילחה
 ךרד ילאוטריו דומילב ,תותיכב

 !!!תונהל !!תונקל !תוארל

0 )> 
 [- םכל םיניתממ םישלוג

 א
 תו

 םאה ?ילאוטריו רפס תיב ומע איבחש ךפהמהו

 ?ךוניחה ןכרעהב החגה יונישל םידע ווא

 :רתאה תבותכ .טנרטניאה
 ווק://שוצוא השוט.

 תחתפנה ,תיחכונה םידומילה תנשב
 5,000-כ ביבאב ודמלי ,הלא םימיב
 ץוביקמ ,רפס יתב 25-מ ,םידימלת
 תינכות ,םורדב תליא דעו ןופצבש רימע
 תינהנ ,הנשה ביבא עיצמש םידומילה
 רפסה תיב תלעפה לש רבטצמה ןויסנהמ
 וחתופ ,רתיה ןיב .הנושארה ותנשב
 עדמה ימוחתב תושדח דומיל תוינכות
 תויונמוימ ,לארשי תוברת ,היגולונכטהו

 םיפסוותמ וללה .הרבחה יעדמו בשחמ
 םימייק ויה רבכש דומילה ימוחתל
 הקיטילופואיג ,תוחרזא תמגוד ,ביבאב
 ,היגולורואטמ ,ןוכיתה חרזמה לש
 .ך"נתו םוגרת ,חומה רקח ,תילגנא

 העיצמש תונורתפהמ קלח אוה ביבא
 ,טנרטניאה תשרב הדימלל ,תינונס
 ךופהל הרטמב .תירבע תרבוד הביבסב
 העיצמ ,ליעי יכוניח ילכל טנרטניאה תא
 ךוניח ישומישב תויומלתשה תינונס
 עדימ רותיא ,םירתא תיינב ,טנרטניאב
 ,ןכ ומכ .1ג+8-ו 111א/1. תופש דומילו
 םירתא תיינב יתורש תינונס תקפסמ
 םיניינועמה םייכוניח תודסומו םיפוגל
 תרזוע ,תשרב םהינכת תא ריבעהל
 םידעוימה ,םיבשקותמ םיסרוק חותיפב
 בחרה להקל ןהו יעוצקמה להקל ןה
 םייכוניחה םירתאה דחא תא תקזחתמו

 להקל םויכ םינימזה םימישרמ רתויה
 :רתאה תבותכ .תירבעה הפשב םישלוגה
 תוז://שאו.8תטתוז.א12.1]

 ףתושמ להנמ - יתשר ודוד תא ונלאש
 תודוא תולאש רפסמ - תינונס טקייורפב
 ביבא רפס תיבו יללכ ןפואב תינונס
 :יטרפ ןפואב

 ?"תינונס" טקייורפ ליחתה דציכ
 ףוגכ ,םינש שמחכ ינפל ,ונלחתה

 תרבגה התיה ותרטמש ,"תילוח" ארקנש
 ברקב ,הביבסה תוכיא אשונל תועדומה
 ידי לע התיה ךרדה תישאר .רוביצה
 ,םילשוריב רפס יתב העברא רוביח
 ונמרזה ונמקהש תשרב .םדומ תועצמאב
 אשונב םירושקה ,עדימ ירגאמו תושדח
 .הביבסה תוכיא

 הואנ 'פורפ - ונמקה 1993 רבמטפסב
 ונלחתה .תינונס תא - יכונאו יבצ ןב
 ונגשהש לככ םלוא ןטק דאמ ביצקת םע
 ,יתגרדה ןפואב ונלדג ,םיפסונ םיביצקת
 םינותע תשרל ונלעה רתוי רחואמ בלשב
 תויוליעפ ונינבו םיינורטקלא
 תא ונמקה יצחו הנש ינפל .תובשקותמ
 .ביבא

 הלא םימיב - וז תוחתפתה תרגסמב
 רתא - תשרל שדח רתא םילעמ ונא
 להק לבא ,תינונסל םואת חא היהיש
 רתא .םיידוסי רפס יתב היהי ולש דעיה

 פאודומעב ךשמה

 טנרטניא ירתא תמקהב תוירו

 ץועי +

 תונכת +

 בוציעו ןונכית +

 םינוגראב הכרדה +

 טנ-הרטניא תותשר תמקה +

 טנרטניאב םיחולשמ תוריש

 /ר א"ת רוזאב תודעסמ 0

 דועו םיאלמ םיטירפת |
 ליש 4

 ח"עב חוטבל הרבח

 | ושכל וא 20 ,הושכ 0 כו0א/ וקו
 צשצע2וסח .60.]]

 הלאווב יעזגה רתאה קץ --

 וע\עשצ.ח618ש/8ָע.6ס.ו|
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 עבורב ותישארש ,םירותליאו תויתריצי יוור ,ילקיסומ עסה

 לש וידרה תנחתב וכשחה ,ס)ילרוא וינב םימודאה תורואה

 ומויסו וגקישב ןרטסוותרו) תטיסרבינוא

 םמהמה "ו\\ץ םצסזוו6 דחחַח5"-ב

 ןיירטלוק ןו'ג לש

 תעמשנ םיבר יניע
 תממעשמכ זא'גה תקיסומ
 תרסח ,("?םילימה הפיא")

 ,("סנארט קר עמוש ינא") בצק
 ףיכ אל הז") תילאוטקלטניא
 ("רקחמ תדובעל אשונ הז ,עומשל
 יטסיטילאה יומידה .המידרמ םתס וא
 - טסיטילא :ןולימב ולכתסת)
 לאוטקלטניא ,בצק רסח ,םמעשמ
 -לווע קר הל השוע הב קבדש (םידרמו
 םילפאה זא'גה ינודעומ וליפאש לווע
 ץיקה ילביטספ וא קרוי וינ לש
 תופכל םיחילצמ אל ,םיברה םיאפוריאה
 - טסיטילא :ןולימב ולכתסת) וילע
 ,"?םאתפ המ" .(הובג ינידנולב יאפוריא
 םיבהוא אל טושפש הלאכ שי" ,ודיגת
 יפכ) להצא ,"!ההא" ."ןונגסה תא
 הזיא" ,(תעל תעמ ינא תלהוצש
 ."?!ןונגס

 עדימה תכרעמ - "תינונס" תובידאב הבתכה

 תירבעה הטיסרבינואב הארוהו ךוניחל

 .םילשוריב

 !!!רשקל !!רתאל !ראתל
0 6 
 ב םכל םיניתממ םישלוג

 ה לח%א
1 

 ליחתה הז לכ ןיאמ
 אמאהו אבאה איה זא'גה תקיסומ

 תונונגס בור לש (תוחא וא תב םימעפלו)
 םויה תעמשנה תירלופופה הקיסומה
 דנליסקיד ,גניווסמ לחה - (רבעבו)
 ,קנאפ ,ן'זויפ ,קור-זא'גב הלכו זולבו
 רזומו ףיקע ןפואבו ,פאר ,פוה-פיה
 ינפל הדלונ איה .סנארט וליפא - רתויב
 םעה תקיסומ ךותמ החמצו הנש האמכ
 ירישב הרוקמש תיאקירמָאה (!018)
 סנילרוא וינ .ב"הרא םורדב םידבעה
 זא'גה תוחתפתהב חתפמ דיקפת הקחיש
 האמה לש םינושארה םירושעה ינשב
 זא'גלו זא'ג רתויל שגפמ תדוקנ התוויהו
 העומשה .רחא םוקמ לכבמ בוט רתוי
 עבורב הדלונש הקיסומ וזש תרמוא
 העומשה .ריעב םימודאה תורואה
 עמשנ זא'גהש איה תמאה .תכרפומ
 םינוש םייתרבח םיעוראב הנושארל

 לש םימסרופמה היוולהה תועסמבו
 עסמ תא הוולמ התיה תרומזת .ריעה
 םע תורבקה תיבל היסנכה ןמ היוולהה
 םילעמ ויה הרזח ךרדבו לבא תומיענ
 םינוש תכל יריש םינגנמו בצקמה תא
 תויתריציל בר םוקמ וריאשהש
 לש הירוטסהה לע דוע .םירותלאלו
 ,הגיצמ איהש םינושה תונונגסה ,זא'גה
 לעו ,התריציל םישמשמה הניגנה ילכ
 תא םיליבומה םיעצבמהו םיניחלמה
 הנחתב אורקל רשפא ,זא'גה םלוע
 ליכמה ,םיהדמ רתא - זא'גל תיזכרמה
 תולעהל ןתינש יפכמ היצמרופניא רתוי
 .תעדה לע
 תשרב זא'גל ןיזאהל

 תוסנל ןתינ םוחתב םיפסונ םירתא
 ,םיילקיסומ םירתאל גולטקב שפחלו
 זא'גה םוחתב רחבמה יכ םא
 7% סקדניא .רסחב תצק וב הקול

 ל שיסא כ[ 0

 שהו יומו
 היטנמ חינכתמ רחוי

 למג תפוק - םירחאה ינויסנפה חוטיבה יגתומ לע טלחהב הפידע הפיקמח היסנפהש קפס ןיא רבכ סויה

 ,םיחטבמ לש השדחה היסנפה תינכות הפידע ,הפיקמה היסנפה תוינכת לכ ןיבמ < םילהנמ חוטיבו ןוכסחל

 *"רתוי םיחטבמ" - המויקל תוחלצומ סינש שולש תגגוח הלא םימיבש

 :הריחבה .1

 םילהנמ חוטיב אלו היסנפ

 ינפ לע השדחה הפיקמה היסנפה תינכת ןורתי
 תויסנניפ תודבוע לע ססבתמ םילהנמה חוטיב
 בחרה רוביצה ברקב הזיחא הנוקו תויחוטיבו
 "תיה .םילהנמ חוטיב ילָעַב םילהנמ ברקב ףאו
 *רוג ינשמ עבונ היסנפה תינכת לש יסנניפה ןור
 :םיירקיע םימ

 ןוכסחה יפסכמ 70% :העקשהב תופידע .א

 .היסנפה תינכותב ןוכ
 תלבטב יוטיב ידיל האב תיפוסה האצותה
 .ןלהלש השירפ ליג תאוושה

 תינכתל שיש לודגה יסנניפה ןורתיל ףסונב
 איהש ךכב יחוטיב ןורתי היסנפל שי היסנפה
 ,השירפ :םיבצמה תשולש לכל יוסיכ תנתונ
 .תוומו הדובע רשוכ ןדבא

 חטובמל תינכותה תושימג תא ךכל ףיסונ םא
 "נפה תינכת יכ הרורבה הנקסמל עיגנ קיסעמלו
 הברה חטובמל הקינעמ השדחה הפיקמה היס
 אל הלוע קיסעמלו םילנמה חוטיב רשאמ רתוי
 .םילהנמה חוטיבב רשאמ תוחפ ףאו רתוי

 םילהנמ חוטיבל רתוי םיחטבמ ןיב (65) השירפ ליג תובטה תאוושה

 (ח"ש 5,000.- לש ילאירו עובק רכשב רבגל)

 היסנפ

 םילהנמ

599,200.- 649,400. - .599,200.- 1,101,400.- | ,3,240.- | 6,058.- 5 

378,100.- 417,900.- 378,100.- 637,100.- | 1,043.- 3,470.- 5 

113,600.- 151,000.- 213,600.- 333,400.- | 1,153.- 1,799.- 5 

 :תוחנה

 םייוציפל ג"פוקל 1.33% + השדח הפיקמ היסנפל 17.5% רתוי םיתטבמ

 .(3%-ב ןוכסח)

 (3% חטובמל ,4.2% הרבחל האושתב) ידוסי ףידעל 18.33% :םילהנמ חוטי ב
 ,הדובע רשוכ ןדבואל 1.5-1.5% תפסותב

 תודחוימ ח"גאב םיעקשומ היסנפה תינכתב
 5%"כ לש תילאיר תיבירו הדמצה תוקינעמה
 ןוכסחה לכ תאז תמועל םילהנמ יחוטיבב
 .(תודונתל ןותנה) ןוהה קושב עקשומ

 :םה ךכמ םיעבונה תונורתיה
 "סכה תדמצהל תורשפאו האושתב ןוחטב ₪
 .דדמל םיפ

 "איר 4.6%) תיסחי ההובג תילאיר האושת ₪
 .היסנפל (תיל

 תואצוה רועש :ותוי ךומנ תואצוה רועש .ב
 היסנפה תינכתב הימָרפהמ 8% לש ךומנ לוהינ
 הימרפהמ 30% דע עיגמה תואצוה רועש לומ
 -סחל רתוי הובג םוכס ריתומ םילהנמ חוטיבב

 65 ליגב ןוכסחו היסנפ
 חוטיב | םיחטבמ חוטיב םיחטבמ חוטיב סםיחטבמ

 ןוידפ ךרע יווש

 םילהנמ םילהנמ

 :הריחבה .2

 "םיחטבמ"

 "ורתי רפסמ "םיחטבמ"ל
 "וחוקלל םיקינעמ רשא תונ
 אשונ [  תוביציו תורש ,ןוחטב הית
 .ןמז ךרואל

 "במ" לדוגל ןורתי .א
 "ודגה הצובקה הניה "םיחט
 "ויסנפ חוטיבל לארשיב הל
 הניה השדחה ןרקה םגו ינ

 ןורתי .(היסנפה קושמ 56%"כ) רתויב הלודגה
 :חיטבמ הז

 רתוי בוט םינוכיס רוזיפ ₪

 הנשמ חוטיב תויולעב ןוכסח ₪
 ביצי לוהינ ₪
 ןמז ךרואל התואנ המרב תורש ₪
 היתורש הקינעמ "םיחטבמ" * הסירפ .ב
 ידי לע תינוגראו תיפרגואג הסירפב

 0/1. םיבשחוממ חוקלל תורש ידרשמ 35"כ ₪
 ףינס לכב חטובמ לכל תורש ןתמל
 תורשו ץועי םינתונה םיילעפמ רשק ישנא ₪
 .םידבועלו הלהנהל הדובעה תומוקמב

 עדיה תלעב הניה "םיחטבמ" * תונמוימ .ג
 "שיב רתויב הברה תינויסנפה תונמוימהו ברה
 תורשבו ץועיב התוא םישמשמ הלאו לאר
 .היחטובמל

 זכ לש ןויסינו קתו "םיחטבמ"ל * ןויסינ .ד
 הנש 0

 ךווא חווטל ידילוס לוהינו תוביצי .ה
 םיחטבמל רשפאמ יסנניפהו יחוטבה לדוגה *
 תונרק לע ץחל .ןמז ךרואל ביציו ידילוס לוהינ
 רשפאיש םיחטובמ רפסמ תגשהל תורחא
 לע הווהה תחטבהל םיתיעל םרוג ,תואנ לועפת
 .דיתעה ןובשח

 "טבמ"ל - חוקלל תויקסע תואצות .ו
 בוטה יראוטקאה ןזאמה תא שי השדחה "םיח
 ידיל אבה יראוטקא ףדועו לדוג תניחבמ רתויב
 :ןלהלש הלבטב תומגדומה תואצותב יוטיב

 רתויב בזטה יראוטקאה ןזאמה - השדחה םיחטבמ

 (יראוטקא ףדועו לדוג בוליש - ח"ש ינוילימב)

 םיחטבממ לש תינויסנפה הכפהמה 02



 192 אוה זא'גב רושקש המ לכל ןייוצמ =
 םיאשונל קלוחמה ,[ץטזוו 2
 תוישומיש תוינפה תומישר ליכמו
 ומכ םיאשונב םירתאל ,דחוימב
 זא'ג ינודעומ ,םלועב זא'ג ילביטספ
 ('ימואלניב ימוקמ' זא'ג) םלועה יבחרב
 .זא'ג תורדשמה טנרטניאב וידר תונחתו
 תטיסרבינוא לש זא'גה תנחת לש רתאה
 תוזוחממ דחא דוע) וגקישב ןרטסוותרונ
 טאטא-תא] - (םיעודיה זא'גה

 תוינפה אוה ףא קפסמ ,]6\\322מ
 תמגוד ,אשונב רופסניא םירתאל
 ,גנורטסמרא יאול לש םיישיאה םירתאה
 ,ןרוה ילריש ,סנווא ליב ,סיוייד סליימ
 תדוקנכ דאמ ץלמומו ,םירופ הרולפ וא
 .םוחתב עדימ שופיחל הלחתה

 ותחפשמ וא ותדובע וא וסיכש ימ
 ול תרשפאמ הניא ודמחמ-תייח וא
 תולבלו םיברה םילביטספל עוסנל
 עומשל חמשי תאז לכבו ,םינודעומב
 תא תולגל חמשי יאדו ,זא'ג תצק

 תקיסומ לש ידימה יצבק ןויכרא
 העימשל םיצבק תואמ ליכמה ,זא'גה
 הדרוהל 2וק יצבק רפסמו תשרב
 תכורעת םג ליכמ רתאה .בשחמל

 סנילרוא וינ
 דרק: .הטוע ס]68 518.00
 סחר.

 זא'גל תיזכרמה הנחתה
 ה 11ק://ועוארא 3 82200 17815191ו0ח.
 טסה

 םיילקיסומ םירתאל גולטק
 תק :// וארא .תרטפו0 6 טסו

 1822 [ויסחו --2
 חוזק ://אועוא.260010168.טסחו/80וז
0-7 

 תזע ץהלסע6(1 1 ו
111/00 
 ה .ןוזת]

 סוסה[ (17
 ןווזק://\אואוא.0ס תו.

 ב
 תק: סו שוחט,

 ,תועפוה לע עדימ ,זא'ג תונומת
 .דועו זא'ג תושדח ,םיעצבמ ,םיניחלמ
 רתאמ דירוהל ןתינ םיפסונ ידימ יצבק
 הניא העימש םא .0ו/ 681 (ג[?-ה

 תרשעהב עיקשהל םתטלחהו תקפסמ

 הזיא ,(?הזכ ןיא ימלו) יטרפה םכפסוא
 ןמ םימובלא שופיחל רתוי בוט םוקמ
 שדחמ האיצומה ,\6ע%6-ה לש רתאה
 ,ןכבו ?םיקסידב םירחבומ זא'ג ימובלא
 \6זצ6-ה ,רתוי םיבוט םירתא המכ שי

 ,םהלש גולטקה תא רתאב ומסרפ םנמא
 ,םש תונקל שממ םירשפאמ םניא ךא
 98 תליחתמ יכ רתאב חטבומש תורמל
 תשרב םימובלא רוכמל וליחתי םה
 .(הנשה ףוס אל דוע תמאב הז רבמטפס)

 אל רשפא ,תאז תמועל ,זָא'ג לכהב
 תוריכמב ףתתשהל םג אלא ,תונקל קר
 שדוחל תחא םש תומייקתמה תויבמופה
 זא'ג ימובלאל ריחמ תועצה שיגהלו
 רתאה .(78 8?א/ וליפאו 1.ש) םירידנ
 ריחמב הריכמל םיטילקת רפסמ םג עיצמ
 ךותמ םירחבנ םיעטק לש םיפילקו עובק
 רתא והז .ורכמנש םירידנ םיטילקת
 הניא הטורפהש ,זא'ג ינפסאל ןייוצמ
 .םסיכב הרסח

. 

 ושאטא-תאז [ג60\\27
 כ ://יאראוא.הסחפ האט .7

 זא'ג לכה
 11ן0:// ראש .41ן827 00-27

 זא'ג-ידימה תשר
 תוק://םר180 ועושה .0סמה/--ם10 8

0 
 כ: שזז .ססזז

 זא'גה ידליל הקיסומה תינכת
 דוק ://אוא.]827%165.טסחה

 ןיירטלוק ןו'ג
 תוף ק:/ מסה הזו. ס1/- 08011801
 ה 60107גה6.וותו

 תקיסומ לש ידימה יצבק ןויכרא
 זא'גה
 תו: 860011168 .ססתת טז
 טסח5וז60ו/] ] 14/ןט5ןה71 .ןוזחו-

 תשרב זא'ג רוציל
 ואציי אל םילאיצנטופה םינמאה

 זא'ג-ידימה תשרב .םה ףא םיחפוקמ
 טקייורפ והז ,יוטיבל בחרנ רכ ואצמי םה
 ם'גמ ידימ יצבק תריציל יביטקארטניא
 לש רתאל המודב .םינווקמ םינשס
 עיצמ הז רתא םג ,₪65706א6(-ה

 םישנא דוע םע ,הקיסומ תריצי תורשפא
 התוא תועצמאב ,תמא ןמזב ,תשרב
 ליכמ ₪6%100%61 -הש תורמל .הנכותה
 הז רתאש ירה ,רתוי תובר תוריצי
 יוארו זא'ג תניגנלו זא'גל ולוכ שדקומ
 דיתעה רוד םגש ידכו .דובכל טלחהב

 הניגנב וחוכ תא תוסנל לכוי
 תינכת המקוה ,תיביטקארטניא
 תופתתשהה .זא'גה ידליל הקיסומה
 םירועשה םג ומכ ,םולשתב איה תינכתב
 ,דומילה ירפסו רתאב םיעצומה םינושה
 םינתונה הירואתה ידומעב ןייעל ןתינ ךא
 תניגנל םיוותו תוצע ,םיפיט ,םירבסה
 יחרכה ביכרמ אוהש ,רותלאלו זא'ג
 ריכמש ימ לכ עדויש יפכ ,זא'ג תניגנב
 אַָע-ל ןיירטלוק ןו'ג לש עוציבה תא
 .['הו/סז6(1 רוח

 ,שפוחל ןמיס אלא וניא רותלא
 ,תודבעה ךותמ החמצש ,זא'גה תקיסומש
 זא'ג" .ולש לגדה תאשונל הכפה
 - קנומ סוינולת םעפ רמא ,"שפוחו
 םניא" ,ידגא זא'ג ןיחלמו ןרתנספ
 ןיאו הז תא ריבסמ הז .הדרפהל םינתינ
 ךבסי ,ןכל ,ףיסואש המ לכ .ףיסוהל המ
 .הז לע בושחל קר ךירצ .ןיינעה תא
 ."םיבנגנ טושפ .םיבנגנו הז לע םיבשוח

 םיקסע

 הנוועארה תינורטקלאה האחמהה
 טנרטניאב הרבעוה הירוטסהב

 איה תינורטקלאה האחמהה
 ןב הלועפ ףותיש לש רצות
 תורבחה ןיב ,םינש שולש
 - 7816-ה ןוגראב תונושה
 קוהאהסוא] 68

 ךגסתה0108ְצ 60 הסזזוטמו

 ,חוור תרטמ אלל ןוגרא)
 תושדח תויגולונכט חפטמה
 תכרעמ רובע תומדקתמו
 ןיב .תיאקירמאה תואקנבה
 יקפס ,םיקנב םינמנ וירבח
 תורבח ,םייפסכ םיתוריש
 תודסומ ,היגולונכט

 םייאמדקא
 .(םייתלשממ

 תוינורטקלאה תואחמהה
 ,םלשמה ידי לע ,תומתחנ
 ,תינורטקלא המיתחב
 םיילטיגיד תותואמ תבכרומה
 .םתוא ףייזל דואמ השקש
 -ה תייגולונכט לש הנורתי
 ךכב אוה 660%
 תוריהמב תורבוע תואחמההש
 הכומנ תולעבו רתוי הבר
 .ראוד תואחמה רשאמ רתוי
 תושירד לע הנוע היגולונכטה

 םידרשמו

 תא השכר הטסיו-הטלא
 5.5 תרומת הלש ןיימודה

 םירלוד ןוילימ
 ק'ג םשר 1994 ראוניב

 הקינורטקלא סדנהמ - לשרמ
 ,ב"הראבש הזוח-ןאסמ ריעצ
 םשב טנרטניאב ןיימוד
 התואב ."81:8צ1518.00הַו"

 הז םש היה אל ןיידע הפוקת
 קר ."םירצוי תויוכז" לעב
 תרבח האיצוה 1995 רבמבונב
 שופיחה עונמ תא לטיגיד
 ותוא לעב ,הלש םסרופמה
 היה ןיימודה םשש ןוויכ .םש
 ,לשרמ ידי לע סופת רבכ
 עונמ תא לטיגיד המקימ
 תחת ,הלש רתאב שופיחה
 תב וה תור כ יה
 וארא רש 3113/1818 1191131 .0סזו

 "הטסיו-הטלא" תכיפה םע
 שופיחה יעונממ דחאל
 שמתשה ,תשרב םיירלופופה

 וגולב ,ולש רתאב ,לשרמ
 עונמ לש וגולל דאמ המודה
 העבת לטיגיד תרבח .שופיחה
 תרפה לע ,1997-ב ,ותוא
 עבק טפושהו םירצוי תויוכז
 וגולה תא תונשל לשרמ לעש
 םשה לע תוכזה םלוא ,ולש
 .ותולעבב הראשנ

 לע לטיגיד תיינק רחאל
 ראוניב ,קפמוק תרבח ידי
 לשרמ ןיב מ"ומ להונ ,8
 מ"ומ - םשה תשיכרל קפמוקו
 תקסעב הלא םימיב םייתסהש
 תא לשרמ רכמ היפל ,איש
 צואר.80151[41ג.ססתו תבותכה

 .םירלוד ןוילימ 3.5 לש םוכסב
 רתויב הובגה םוכסה והז
 תיינק ןיגב םעפ יא םלושש
 .טנרטניא תבותכ

 רחפ%מה תורישב ירלולפה ןופלטה
 ינורטקלאה

 שומיש ךות תשרב שולגל
 ןוכנ ,אוה ירלולס ןופלטב
 .ידמל לכסתמ ןויסנ ,םויהל
 איה הכרעהה ,תאז םע דחי
 םינכרצ ןוילימ השימחכ יכ
 ושמתשי םלועה יבחרב
 תנמ לע ,םיירלולס םינופלטב
 ךות ,ינורטקלא רחסמ עצבל
 .תואבה םינשה שולש

 תא גישהל תנמ לע

 דוחיא שרדנ ,הרטמה
 לשו טנרטניא לש םיטרדנטס
 וליפאו ,תירלולס תרושקת
 ךומתיש טרדנטס תריצי
 צ/ג תמגוד ,ירלולס רחסמב
 \/ועט]ס88 4 קק!ו680ןסת -
 רבעמ רידגמה - 1

 יתורשו םייטנרטניא םינכת
 תותשרב ,םימדקתמ הינופלט
 .םיילטיגיד הינופלט

 דרשמ לש תוינדפקה ןוחטיבה
 תונגמה ,יאקירמאה רצואה
 הרומאו ,הבינגו ןדבוא ינפמ
 לש םהיכרצל הנעמ קפסל
 םהיניב םיפילחמה ,םיקסע
 .םוי ידמ תובר תואחמה

 תא םיאתהל תנמ לע
 םיקנב תשמשמה הנכותה
 ריינ תואחמה תדקפהל
 םג םיאתתש ךכ ,תוליגר
 תואחמה תרבעהל

 תורבחה וחתיפ ,תוינורטקלא
 תדחוימ הסריג 18א1-ו 5עא
 [30000%-ה תרש .הנכותה לש
 קנבב ןקתוה 50א לש
 ,ב"הראב ןוטסוב לש ילרדפה
 תותואה תא אדוומ אוהו
 תא דבעמ ,םיילטיגידה
 קסעה יקוחל םאתהב האחמהה
 הרזחב חלוש ,קנבה לש
 ערופו תופקת יתלב תואחמה
 .תופקתה תואחמהה תא

 תכרעמ -
 תבועהומלמ םיסכבט
 ס"מתה דרועל תורעב

 רחסמהו הישעתה דרשמ
 תא הלא םימיב םשיימ
 םיספט תכרעמ - "טמוספוט"
 עייסל התרטמש תבשחוממ
 םירוטקסלו םינכרצל
 ,םייתיישעתהו םייקסעה
 .דרשמה לומ םהיתויוליעפב
 תלבק תרשפאמ תכרעמה
 ,ס"מתה לש םינושה םיספטה
 ךרד תורישי ,ישפוח ןפואב
 .טנרטניאה תשר

 יכ רסמנ ס"מתה דרשממ
 םיקפומ םיספט יפלא תורשע
 .דרשמה יתורש ןתמל הנשב
 תרשפאמ "טמוספוט" תכרעמ

 םיקירה םיספטה תא דירוהל
 ךסמה לע םגיצהל ,בשחמל
 םיספטה יולימ .םסיפדהלו
 תויחנהב הוולמ בשחוממה
 .הרזע תועדוהו

 אלמל היהי ןתינ דיתעב
 הטישב םיספטה תא
 רשפאתש תיביטקארטניא
 לא תורישי םינותנה תטילק
 םיידועיה עדימה יכרעמ לומ
 תאז ,ס"מתה דרשמ לש
 ינורטקלא ראוד תועצמאב
 .תינורטקלא המיתח בולישבו

 תק ://א אא דג 5.0
 .11/1ה06א .וזוה

 הועדח תכרעלמ
 תוטלחהב הכימתל
 טנרטניאה תועצמאב

 ,סטק'גבוא סנזיב תרבח
 הכימתל םילכ תחתפמה
 רובע תוינוגרא תוטלחהב
 ,ינורטקלא רחס ימושיי
 לש 2.0 הסריג לע הזירכה
 וא601ת186006]!16-ה
 הכימתל תכרעמ - התרצותמ
 תקפסמה ,תוטלחהב
 םניאש ,הצק ישמתשמל
 ,עדימ תוכרעמ ינעוצקמ
 ,תותליאש עוציבל תלוכי
 עדימ לש םיחותינו םיחוויד
 םינותנ ינסחמב רוגאה

 ךות ,םייתקלחמ וא םיינוגרא
 .טנרטניאה תשרב שומיש

 לש קווישה להנמ ,ןהכ ליג
 תויגולונכט הלומרופ
 תא ץראב תקוושמה ,בושחימ
 רסמ ,סטק'גבוא סנזיב ירצומ
 תללוכ השדחה הסריגה יכ
 ימושיי םירשפאמה םיביכרמ
 01.87 לודומ ,טנ-הרטסקא
 תויוליעפ רשפאמה שדח
 רפסמ ןכו םימישרתו 11:59
 תריציל תושדח תויצפוא
 ,םתצפהלו תוח"וד

| 
| 
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 קפע

 תוילדמל תילארשיה הרבחה

 תועבטמו
 וכ: / / צצוצ.6סוח5.60.]|
 ביהרמ תועבטמו תוילדמל תילארשיה הרבחה לש רתאה

 לומ לא תוצצ תוילדמו תועבטמ ללש .ורשועבו ויפויב

 ןכו הריכמל תעכ םיגצומה םיטירפב ץיצהל ןתינ .םכיניע

 םישרומה םירלידה םג םיטרופמ .רבעב ורכמנש םיטירפב

 תא תונקל םיניינועמש םכמ מ הלא רובע ,ץראה יבחרב
 תועבטמהו תוילדמה |

 אלו ,תיסיפ תונחב | +
 .תילאוטריו |

 גציימה קלחה לא "גוליד" | ₪4
 םישימחה תוגיגח תא |

 תוילדמ גיצמ הנידמל
 הנומש ןריחמש תודמחנ |

 לע הציחל .(חולשמ ימד םירלוד העבש דועו) דבלב םירלוד

 םכילע וב ,חטבואמ רתאל םכתא ליבות הנמזהה שקמ

 םכילא עיגת הילדמה .םייטנוולרה םיטרפה תא דילקהל
 .םימי רפסמ ךות

 חוטיב תויונכוט םחש
 !תוזזכ: / /אארא.5חס הסחה 60 |
 ליכמ אוה .ריואל הנורחאל הלע "םחש" לש טנרטניאה רתא

 ןכו הרבחה העיצמש םיחוטיבה יגוסו םיתורשה לע עדימ
 ריחמ תועצה לבקל רשפאמ
 םאתהב ,םינושה םיחוטיבל
 .םכלש םיישיאה םיכרצל

 לש המישר רתאה ליכמ ,ףסונב |
 םוחתב םינמאמו תוזוחמ ילהנמ |

 םיפינס תמישר ,חוטיבה
 חולו םחשל םיכיישה תויונכוסו

 ,הדובע תועצה לבקל וא םסרפל רשפאמה ,הדובע תועצה
 .םירחא םימוחתבו טרפב חוטיבה םוחתב

 קירטקלא םקש

 תתזכ: / /צשצש.5ח 06 -96176.60|6.|
 ,ןאכ ,ונתוא םג ףוטשל ליחתמ ינורטקלאה רחסמה לג
 תא קירטקלא םקש גיצמ ,הז ךילהתמ קלחכ .לארשיב
 תססובמה 0ח-ן:מ6 תוריכמ תכרעמ הווהמה ,שדח טנרטניא
 םיאנועמק ןיב רישי רחסמ רשפאמה םינותנ דסמ לע
 לכ תא ,הז רתא תועצמאב ,שוכרל ולכות ךכ .םינכרצל
 ,םירונת ,םיררקמ - קירטקלא םקשב םירכמנה למשחה ירצומ
 ,תויזיוולט ,הסיבכ ישביימ ,הסיבכ תונוכמ ,םילכ יחידמ
 םשומ שגד .טנרטניאה ךרד - דועו םינגזמ ,ואירטס תוכרעמ
 ךרד םינימזמל רשאכ ,םיעודי םיגתומ קוויש לע ןאכ

 טנרטניאה
 תוחטבומ |

 תובטה
 ,תודחוימ

 ידמ ונכדועיש |
 .םעפ |

 ,הז בלשב
 רחאל
 תא םתסמעהש
 תוינקה תלגע |

 םתעגהו | קו
 יארשאה סיטרכ יטרפ תא ריבעהל םישרדנ םכניא ו

 גיצנש שקבל וא סקפה תועצמאב תאז תושעל ולכות .םכלש

 .הקסיעה עוציבל תינופלט םכילא רשקתי קירטקלא םקש
 הזיו לש "החוטבה היינקה טקייורפ"ל בורקב ףרטצי רתאה
 הזיו יסיטרכ תועצמאב תנווקמ היינק רשפאיו ץראב ל.א.כ
 ,ל.א.כ

 זגזב

 החזן: / / צאצא .ןכס2005.60.|
 לע יללכ עדימ ללוכ "זגזפ" זגה תרבח לש שדחה רתאה
 איהש םיתורשהו םירצומה ןווגמ לע ,הרבחה לש הירוטסהה
 םינכוס תסירפו תמישר ,יטרפהו יקסעה רזגמל םויכ העיצמ
 ריעה לע הקלקה רשאכ ,םירוזאל תקלוחמה הפמ תועצמאב)
 ןופלטה רפסמו יטנוולרה ןכוסה םש תא הגיצמ תיטנוולרה
 .תודחוימ תויוליעפ טוריפו ,(ולש

 זגזפ ."הקוריה הכפהמה" אשונל שדקומ רתאב דחוימ קלח

 חותיפב םיימואלניב םיטרדנטס ,תונורחאה םינשב ,הצמיא
 רזגמלו תואלקחל ,הישעתל תומיאתמה תויגולוקא תוכרעמ
 תושענה תויוליעפב ןכדעתהל םכתא הנימזמ איהו ,יתיבה

 .םוחתב
 רחא קלח |

 שדקומ רתאב |
 ןוכנ לופיטל |

 ללוכה ,זגב

 ,ןכרצל ךירדמ | = רכבו
 תושעל המ | = וייל

 תונפל ימלו
 םירקמב |

 .םינוש

 שחי ]  קרמרטא0]  ןמא 7

 לארשי רייאסיווס

 !זכ: / / צצו .פ\ש15501ז-60 ||
 ליכמ תירציוושה הפועתה תרבח לש שדחה ילארשיה רתאה
 תינכות לע ,ץראל תוסנכנהו תואצויה תוסיטה חול לע עדימ
 לעו הקינעמ איהש תובטההו הרבחה לש דימתמה עסונה
 ןאכ ואצמת ןכ ומכ .רייאסיווס הסט ןהילא םישדח םידעי

 םיקסע

 הדשל עיגהל םיניינועמל - הסיט םורט יתוריש לע עדימ
 לע עדימ ןכו ,סוטמל תולעל דימו הסיטה םויב הפועתה

 למנ 2 .
 הפועתה |
 ןוירוג-ןב |
 לעו |
 םיתורישה |

 .וב םינתינה |

 בו'ג קט-ייה
 ןת1זכ: / / יא 2.וס| 60.1! / תוז66ח-ןסס /
 תועדומה חולב ,החתיפ (101.) "ןייל-ןוא לארשי" תשר
 שפחמה ,יטמוטוא ישיא ןכוס ,"בו'ג קט-ייה" יביטקארטניאה
 חלושו ,שמתשמ לכל תישיא המאתה ךות ,םישורד תועדומ
 תא םירידגמ הדובעה ישפחמ .ינורטקלאה ראודב * ןתוא

 הדובעה ליפורפ
 לכו םהל םיאתמש

 ,ורידגה םהש ליפורפה לש םינוירטירקה לע תונועה תועדומה
 .םהלש ינורטקלאה ראודל תורישי תועיגמ
 הרבחה יפל ןהו הרשמה יפל ןה עיגהל ןתינ תועדומה לא
 דסממ קלחכ תומייק תועדומהו רחאמ ,ןכ ומכ .תמסרפמה
 אצמנה שופיח עונמ תרזעב ,שופיח םהב עצבל ןתינ ,םינותנ
 .רתאב

 תיקפעה תינכותה תורחת
 רתויב הבוטה
 תר: / / יער 1-(סזטחה .6ס ו!
 םיפינס 18 לעב ,חוור תרטמל אלש ףוג) תומזיל 111 םורופ
 יכילהתב עייסלו דדועל ותרטמש ,לארשיב ללוכ ,םלועב
 ,רבכמ אל ,ךנח (תיגולונכט הקיז תולעב תורבח לש החימצה
 86%: - רתויב הבוטה תיקסעה תינכתה תורחת רתא תא

 .[3טפוה6%5 ]גה (-סתוק6ווזוסח

 תיאקירמאה תורחתה
 תנשב הנושארל המייקתה

 םעפה יהוז הנשהו 199% 5
 ,לארשיב תכרענ תורחתהש הנושארה
 תונחבנ םהיפ לע םייזכרמה םינוירטירקה תא טרפמ רתאה
 תונמדזהה לש תויביטקרטאה תמגוד ,תויקסעה תוינכותה
 תינושארה העקשהה תומכ ,יתורחתה ןורתיה ,תיקסעה
 ,העקשהה רזחהל ןמזה ,םיעיקשמל יופצה רזחהה ,תשרדנה
 .יגטרטסא סוקופו ליבומה תווצה ירושיכו בכרה
 םילהנמו םימזי ,םיאיצממ ,םיטנדוטסל תדעוימ תורחתה

 ץ0ץטה

 הפישח ולבקי םירחתמה .תוריעצ פא-טראטס תורבח לש
 וכזי םינושארה תומוקמב םיכוזהו םילאיצנטופ םיעיקשמל
 ,םייפסכ םיסרפב

 םוחתהב תויטבועלמ תויעב
 םיבועחלמה
 הרכ: / / צצו .616|16] .6ס 1! / סח!
 תויעבב קסועה ,תשרב שדח רתא הבתכ איסא ימענ ד"וע
 בותכה ,רתאב .2000 תנשבו םיבשחמה םוחתב תויטפשמ
 רבעמב יטפשמה טביהה לע ינכדע עדימ ,תירבעה הפשב
 תונקת לע הריקס ללוכה ,2000 תנשל בושחימה םלוע
 םימידקתו םירמאמ ןכו תירבה תוצראב ךרע תוריינל תושרה
 ד"וע לש שדחה הרפסמ םיטוטיצ םג רתאב ,םייטנוולר
 ינידב קסועה ,"השעמל הכלה םיבשחמ יניד" :איסא

 םיטביהה תא ללוכו
 הצפה ,אוצי לש םייקווישהו םייניינקה ,םייזוחה ,םיישעמה
 אשונ לע םשומ דחוימ שגד .בשחמ תנכותו תרמוח תשיכרו
 המיתח ,תשרה קפס תוירחא ,רחסמ ינמיס ,טנרטניאה
 .ינורטקלא רחסמו הידמיטלומ ,תילטיגיד

 ין | ויו
 טייסרצוס סנזיב טראלטס
 !רזוןכ: / / צאצא .5חר סז!ס2.60חה
 עדימ רוקמ תווהל - ותישארב רבכ תנייוצמ הז רתא תרטמ
 קוויש ישנאו םילהנמ ,םיקסע ישנא ,םימזיל יתוכיאו דיחי
 דציכו המכח הרוצב קסע להנל דציכ םהל ץעיילו ,תוריכמו
 ףסכו ןמז תוכסוחש ,תונובנ תויקסע תוטלחה לבקל
 .ףסכ תושעל תורשפאמו

 ,םלועב ןוה יקוושמ םיחוויד ,תובתכ ,םירמאמ ןאכ ואצמת
 .דועו םיפיט ,תונכות ,םיקסעהו הלכלכה ימוחתב םיניזאגמ
 תויקסע תוירוגטק 63-מ תוחפ אל תחת גווסמ הזה עדימה לכ
 תוריש ,םיטפשמ ,םיבשחמ ,ןומימ ,תואנובשח ,תרושקת)
 םודיקל טנרטניאב שומיש ,רישי קוויש ,םוסרפ ,תוחוקל
 ,םניחב םכנויעל ןימזו ('וכו תוריכמ ,תיבהמ הדובע ,םיקסע
 עדימה דוקימו רותיאב רזועה ימינפ שופיח עונמ רתאב
 .תיפיצפס םכתא ןיינעמה יקסעה

| | 



 חיתזלועת 6
 ומ לכ לע םיוווש
 פח

 דרועמלו תו [וכ'חה יִרָצ

 פח\ חל !ק לא

 רוכב ץיבו\מרבא

 הד'ה 'פ) אשי] :הנפהה

 ן" ה

 51300 עב צ תל

 לארשיב הדיחיה ,ם"עב וקלאר ונכש
 / %- שונרל ו יהל הלוניש
 םימוכטב ,דרשמלו תיבל ןונימ ירצומ
 7 4 ל| םימולשת 36- ב ,שדוח מ םיטעומ
 ל ולכות 30/10 - ה דע .םידומצ אל ,םיווש
 םפלאו םקרווא ,םראש ירצומ שונרל
 תינאובי וקלאר וגכט חיו = ₪8 םכפםכל האלמ הרומתמ תוגהלו
 וב\[לו> .ל"וחב ומנ

 | יב מ דיה ומ ג ו ו ל
 יאלה רמו דו ענבממ =נדקומ הווה 30) וצבמה תו קיטפה) לוכזה תא החצמ תרמו הרבת=ז4 דכ% לט תיביטקפע תיברב "' בלב ג 3 הזיו יקידחמ\"



 יעוציב לע רתויב םיעיפששמה םיביכרמה דחא אוה הדובעה ןורכז

 .בועחהה תונורכז יריחמב תדמתמ החינצל םידע ונא הנורחאל .בששחמה

 םילקוששה םכמ הלא רובע ,ףסוג ןורכז ועוכרל הבוט הפוקת טלחהב יהוז

 ,שעדח בשחמ שוכרל םילקוש םתא םאו ,בשחהב ןורכזה תא ביחרהל

 תוחפל 32:88 חפנב ןורכז םע ושכרל ץלהוה

 ןורכז) הדובעה ןורכ
 בשחמה לש (אגא]
 ,תרבחמל לושמ
 בשחמה לש דבעמהש
 הילע קחומו בתוכ ,ארוק

 ,םויה .דימתמ ןפואב ,םינותנ
 לש דבעמה תויוריהמ רשאכ

 ןפואב תולדגו תוכלוה בשחמה
 םימי רפסמ ינפל קר) דימתמ
 דבעמ לע לטניא הזירכה

 לש ןועש תוריהמב הוגו 1
 ןורכזש בושח ,(ץ"המ 0

> 
, 

 לע ימינפ ןועשב שמתשמ הז ןורכז
 םע דבעמה תולועפ תא םאתל תנמ
 ותוא ךפוהש המ - ןורכזה תלועפ
 ןורכיזל תיסחי םיזוחא 25-כב ריהמל
 .500-ה

 ונא הנורחאל - םיריחמ תניחבמ
 יריחמב תדמתמ החינצל םידע
 שוכרל ןתינ םויכ .בשחמה תונורכז
 1.6 ןיב םיענה םיריחמב יסיסב ןורכז
 יהוז .טייב-הגמ לכל םירלוד 2-ל
 ןורכז שוכרל הבוט הפוקת טלחהב
 םילקושה םכמ הלא רובע ,ףסונ
 םאו ,בשחמב ןורכזה תא ביחרהל
 ,שדח בשחמ שוכרל םילקוש םתא
 3218 חפנב ןורכז םע ושכרל ץלמומ
 תיברמל .508גא1 גוסמ ,תוחפל
 חפנב ןורכיז ,םייתיבה םישמתשמה
 \\וחסואא םע בשחמב) רתוי הובג

 ימ .תישחומ המורת םורתי אל 9 ריהמ היהי בשחמה לש הדובעה
 ךאב ירבו .- .3218 אוה םיבשחמה בורב ןורכזה חפנ | אולמ תא לצנל תנמ לע ,םאתהב

 : / שוכרל וליפא ץלמומ ,המידק הבשחמב .דבעמה לש לאיצנטופה
 תכירע וא ,תבשחוממ הקיפרגל תונכות ו לש דור לצנ .בשהה

 רתויל קקדזי יאדו ,ואדיוו היצמינא | ' | הירוטסה טעמ
 "64 רודומוק"ה יבשחמ תא םירכוז

 םיטושפה םיקחשמה םע ,\קח6 11-הו
 הדובע ןורכז וליכה וללה ?םיקילדמהו
 םינומשה תונש תליחתב ,דבלב 64% לש
 קפסמ ןורכז אוה 64א8-ש ובשח

 םע םיבשחמ ועיפוה הגרדהב .טלחהב
 עיגה ןכמ רחאל .256א8-ו 8
 ןורכז לעב היהש ,ק6-אד-ה בשחמ
 םתואב שממ לש הכיפהמ - 64088 לש
 .םימי

 תיטרדנטס הנכות לכשכ ,םויה

 לש לטובמ יתלב רפסמ תשרוד

 לש טרדנטסה ,התלעפהל םיטייב-אגמ

 ןורכזה יגוס
 ילעב) םויטנפה יבשחמ תעפוה ינפל

 לבוקמה ןורכזה גוס ,(586 ידבעמ
 תעפוה ירחא .קז/\\\! ןורכז היה בשחמב
 ₪0 גוסמ היה ץופנה ןןורכזה םויטנפה
 ןורכז - (םאו6ח666 248007) א
 ןורכזמ םיזוחא 20 דע 10-כב ריהמ היהש
 ותוא אוצמל ןיידע רשפא .0א.\\1-ה
 .בורקב םלעהל יופצ אוה לבא תויונחב

 ןורכז אוה קושב םויכ טלושה ןורכזה
 .(5ץח6הזסחסט 8. 506 /\1-ה

 דורשל יופצ רשא ,ריהמו שדח ןורכז והז
 .המידק תחא הנש דוע תוחפל קושב

 .הזמ

 המידק רצק טבח
 ,וללה ןורכזה תויגולונכטל ףסונב

 םייופצה ,םישדח ןורכז יגוס םנשי
 שס -ה ,בורקה ןמזב קושה לא לחלחל
 508 /\1-ה וא , כסטפ|6 [2הו8 ₪316-

 לש רתוי הריהמ הסריג אוה ,[|
 השיג ןמז תלעב ,ליגרה 50 /\\1-ה
 .ליגרה 5808/-ה לש הזמ לופכ

 איה תפסונ ןורכז תייגולונכט
 יהוז .חגחופטג כא ג[ - אא \\1-ה

 = 47 דומעב ךשמה

.ָ , = 

 םולשת ה"

 ילארש'ה 76 -ה ןודעומ תא

 תולובג אלל זמ( 6(

 053140 לש םכטהל ףןופכו ,ם"עמ ללוכ וויא ריחמה



 ןווקמ תוחוקל תורש
 ,תיאקירמאה 1606131 :אק65 תרבח לש ,(1780%וח8) םיחולשמ רחא בקעמל תנווקמה תכרעמה

 קפסל תנמ לע ,תאז םע דחי .ןווקמה תוחוקלה תורש םוחתב יסאלק לדומל ןמזמ רבכ הכפה

 הלא ןוגכ לדוג ירדסב העקשה תשרדנ אל ,םינושה טנרטניאה ילכ תועצמאב הכימת יתורש

 ילכב שומישל הרישיה הביסה
 הכימת תרטמל ,םינושה תשרה
 .תלעות תולע סחי איה ,תוחוקלב
 תועצמאב ,תוחוקלל רוויד - אמגודל
 ,ליגר ראודב םוקמב ינורטקלא ראוד
 םיזוחא תורשע לש ןוכסח רשפאמ
 .תויולעב

 תקפסמ ,ינורטקלא רווידל רבעמ
 תופסונ תויורשפא טנרטניאה תשר
 :תוחוקלב הכימתל

 יטמוטוא הנעמ

 תולאש לע יטמוטוא הנעמב שומיש
 ינורטקלאה ראודה תועצמאב ,תונוש
 תוכרעמ ,סקפ תועצמאב םוקמב)
 ,(ינופלט הנעמ וא ,["גא סח 266
 הקזחאה תויולעב רכינ ןוכסח עיצמ
 .קוושמל םדא חוכו ןופלט וק לש
 ינופלט הנעמ תורשל האוושהב

 תאסישטושומ 1 תרבח לייכנמ אוה בתוכה
 טנרטניאב קווישו ץועיב תקסועה
 .התועצמאבו

 ן668₪א העיקשהש

 תוחוקלל ךסחנ ,יטמוטוא
 ןופלט יווק לש אשונ םג
 .םיסופת

 תובושתו תולאש
 תוחיכש

 ,תשרב הרבחה רתאב
 תולאש תוכרעמ בלשל ןתינ
 ןהילע תובושתו תוחיכש
 תוצלמהו תוארוה ,(\0כ)
 ,םישמתשמ יכירדמו שומיש
 תוחוקלל רשפאל ךכבו
 תועש לכב ,ימצע תורש
 .הממיה

 תא ןייצל ןתינ אמגודכ
 םיקסידה תינרצי רתא *'

 רוזיאב ,ללוכ רשא 5638816 םיחישקה
 ןונוויכו הנקתה תויחנה ,ולש הכימתה
 ןיקתהל םיצור .הרבחה ירצומ לכ לש
 ?הלילב םייתש העשב חישק קסיד
 יטנוולרה עדימה לכ תא ואצמת
 .רתאב

 ןווקמ םורופו טא'צ
 ךרע ילעבו םיללכושמ םישומיש

 ,םינושה טנרטניאה ילכב ,הובג ףסומ
 םירשפאתמ ,תוחוקלל תורש ןתמל
 .תשרה לש תדחוימה הביבסל תודוה
 הלוכי תוינוכמ אוביל הרבח - אמגודל
 בכר ילעב לש ןווקמ ָסורופ םיקהל
 ולכוי הז םורופב .םייוסמ גוסמ
 ץעייל הרבחה לש םיחמומו תוחוקלה
 ,תויווח ףילחהל ,ןנולתהל ,הזל הז
 ותוא תא שכר רשא חוקל ,ךכ .'וכו
 לש הצובקל תוכייש שיגרי ,בכר
 לכויו ףתושמ הנכמ ילעב םינכרצ
 .תונוש תולאשל תובושת לבקל

 לע לקהל לוכי הזכש ןווקמ םורופ
 םיאשונב עדימ תלבקב תוחוקלה

 ד
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 רשק רוציל ,רצומל םירושקה םינוש
 ףרטצהל ךכבו ,םיפסונ רצומ ילעב םע
 םישנא תצובק לש תילטיגיד היליהקל
 .רצומה - ףתושמ הנכמ םע

 םילוכי םילאיצנטופ תוחוקל
 לבקל ידכב הזכ םורופב שמתשהל
 ,םינחוב םה ותוא רצומה תודוא עדימ
 ,רצומב וסנתה רשא תוחוקלמ

 עייסמ ,קוושמה תואר תדוקנמ
 הכימתה תויולע םוצמצב םורופה
 הז םירזוע תוחוקלהו רחאמ) תוחוקלב
 בוט רשק תריציב עייסמ ןכו (הזל
 רחאמ - רצומל חוקלה ןיב רתוי
 .היליהקל תוכייש םג תעצומ חוקללו
 תויולעב ךוסחל םג לוכי םורופ םויק
 ,הכימתל יעוצקמ םדא חוכ ןוגכ
 .'וכו ,ןופלט ,רוויד תויולע

 הכימת ירתא
 עדימ ליכי יתרגש הכימת רתא

 הרזע ,שומיש תויחנה ,םירצומה תודוא
 ורשפאי רשא םיפסונ םינכתו תנווקמ
 לכב ,ישומיש עדימ לבקל תוחוקלל
 ותוא רצומה תודוא ,הממיה תועש
 םוחתב ,םייטרפ םירקמב .ושכר
 הלא םירתאב וללכיי ,לשמל הנכותה
 ידי לע הדרוהל הנכות ינוכדיע םג
 .תוחוקלה

 תוריש ירתאב רתוי יתריצי שומיש
 הכימתל דעוימ רשא ,ןכות רתא אוה
 הרבח - אמגודל .רצומב שומישב
 רתא םוזיל הלוכי םירה ינפוא תרכומה
 הזכ רתא .םיינפוא ירויסל שדקומה
 םירמאמ ,םילויט ילולסמ לולכי
 אשונב טא'צ ,תוצלמה ,םייעוצקמ
 ,םינושה םילולסמב תורושקה תויווח
 .דועו

 שומישה תבחרהב ךמות הזכ רתא

 רובע ,וב הרושקה היווחבו רצומב
 .תוחוקלה

 רתאמ ףסומ ךרע תלבקמ הרבחה
 תוכיישה תשוחת בקע קר אל ,ןכות
 םיסחי תכרעמ חותיפו תוחוקלה לש
 תוחוקל תכישמ בקע םג אלא ,םתיא
 םיפשחנ רשא ,םיידיתע םיירשפא
 ינכת תועצמאב ןה ,הירצומו הרבחל
 רצוות רשא היליהקה ךרד ןהו רתאה
 .רתאה ביבס

 םוביסל
 שומישה תוברתו ,טנרטניאה ילכ

 םוחתב תונורתי עיצהל םילוכי ,תשרב
 תונורתי .תוחוקלב הכימתהו תורשה
 תויולעמ תורישי םיעבונ ולא
 ןוגכ ,תונוש תויוליעפ לש תותחפומ
 רואל האצוה וא ,םוסרפו רישי רוויד
 ךרע םייק ,ףסונב .ילטיגידה םוידמב
 תוילאוטריו תוליהק תריציב ףסומ
 ןיב רשקה קוזיחו ,םישמתשמ לש

 םיקסע

 ףו+ יה דחמנ ק+ 'גה רובה
 ה ₪ 2! הברה 'כה ם תודיהמב

 תועצמאב ,רצומל וא הרבחל חוקלה
 תורשפאמה ,תשר תוססובמ תויוליעפ
 תועש לכב קוושמה םע רשקתל
 טנרטניאה ךרד הכימתו תורש .הממיה
 ומכו םימייק תוחוקלל עיצהל ןתינ
 לע םילכ םתואב שמתשהל ןתינ ,ןכ
 רשא ,םיידיתע תוחוקלל עייסל תנמ
 םינוש םירצומ תודוא דומלל םיצור
 הלא םילכ ףנמל ךכבו ,הרבחה לש
 .םישדח תוחוקל סויגל םג

 תורש םוחת יכ ןייצל בושח
 וניא ,תשרה תועצמאב תוחוקלה
 קט ייה וא הנכות תורבחל לבגומ
 םיפנע שמשל לוכי אוה ,דבלב
 קווישב ןהו ימוקמ קווישב ןה ,םיפסונ
 .ילבולג

 ןתינ תורעהו ,תוראה ,תולאש
 :בתכל תונפהל
 תסש הוה[ ס 6 חס הוו 60

 .ןמז תלבגה אלל טנרטניאב שומש רובע זגינ \ 0.004 העובק תיועדוח תולע

 תקסע

 -53357778 םילשודי

 -ם1 5515 |ו-שוג

 -תת הביח

 .לארשיב תמלתשמה טנרטניאה

 וו

 ם8 -5 25 5 1327 הלבשה

 ו ותת יו ריגה

 ויושנע ורעקתה

 .םלועל ךלש השיגה ₪ "מי 0
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 !!!ביהלהל !!ביהרהל !ביגהל

 ...ב םכל םיניחממ םישלונ

 הלח%

 וו

 היהת הבורקה םיקחשמה תנו
 היצלומיס יקחשמב הרישע
 יסיטרכ תא ,יאדווב ,ולצניש
 רצומל וכפה וללה .30א -ה
 .םינקחשה ברקב הבוח

 ?חתפב ה
 יקחשמ ףסוא תאצל רומא שדוחה

 ףסואה .ןאסוג 1.סשוט תרבח לש המחלמ
 ,\וחחסזט6 1581 1[ םיקחשמה תא ליכמ
 .[22 - 1 וקוווחוחפ 1[-1 0 תו

 םירוטלומיסל םג תופצל שי ףסונב
 רבודמ .!הוטויגטווצט /[גשוט תיבמ םייברק

 רוטלומיסבו שדח םיקנט רוטלומיסב
 .₪-18-ה סוטמ לש הסיט

 ירז לע החנ הניא הרייס תרבח םג
 תררחשמו (...והשמ םישביה) הנפדה
 0 [\!0| הסיטה המדמל השדח הסריג
 ונילא עיגהל הרומא וז הסריג .9
 ,רבמבונב ,ןכמ רחאל שדוח .רבוטקואב
 תא ףרוחה לש תורירקה תוחורה וסיטי
 לש יברקה הסיטה רוטלומיס
 .( טוטו וטו 5וט]גוסז -טפוסורקימ

 החלצה תונש 16 תמתור טפוסורקימ
 תנתונו הלש יחרזאה הסיטה המדמ לש
 ושרדש םיברה תוחוקלל, הנעמ תעכ
 .התרצותמ יברק רוטלומיס

 ילב רשפא יא ,םירוטלומיס ופורפאו
 הבוטה םייברקה םירוטלומיסה תרבח
 הרבחה .1גח6% איה אלה ,םלועב
 לש הסיט רוטלומיס איצוהל תננכתמ
 ףתושמ חותיפב ,ילארשיה ריוואה ליח
 קחשמה .תימוקמה 'לסקיפ' תרבח םע
 רומאו םייפוס חותיפ יבלשב אצמנ
 .רבמטפס שדוח ךלהמב תאצל

- 
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 תוריכחה ידעצמ שארב
 ידעצמב ץיקה םיבככמש םיקחשמה

 תרבח לש 519161311 םה תוריכמה
 הפוקתה לש טיהלהו 64
 ינפל ,ותאצ זאמש ,()חזטג| -הנורחאה
 ףסונב .תוריכמ יאיש רבוש ,םיישדוחכ
 4486 תא םג הליבומה הישימחב אצמנ
 טפוסורקימ לש 898 ,01 וקו
 ,[וח3] ["גחזהע \1[ היגטרטסאה קחשמו

 ,ליעל רכזומה ,טאפמ/\1. קחשמה
 םוחתב תיגולונכט ךרד תצירפ הווהמ
 אצוי יפארג עונמ .הלועפה יקחשמ
 ותוכיאב םמהמ לוק ספ ,ללכהמ
 תא םירצוי ,תויטנגילטניא תוצלפמו
 לכב םיבוטה הלועפה יקחשממ דחא
 תניפסמ םתררחתשהש רחאל .םינמזה
 םכילע ,רז בכוכ לע הקסרתהש אלכ
 קחשמה .שפוחה לא םככרד תא אוצמל
 תולוענ תותלד ,םיכובס םיכובמ אלמ
 רתויב ץלמומ .םימישרמ גרה ירזבאו
 ילעבל קר דעוימו כא יסיטרכ ילעבל
 .םתרהזוה ואר .םיקזח םיבצע

 ,הנורחאל אציש ,ףסונ ץלמומ קחשמ
 ןחלופה תרדס לע ססובמה קחשמ אוה
 קחשמה .'הלפאב םיקית' תינויזיוולטה
 תא הוולמש הלודגה הגיגחל ףרטצמ
 עונלוקה טרס תא המידקמו הנועה םויס
 ,קחשמה .םינרקאל בורקב אצייש
 הזיראב רכמנ ,[יסא [חוטזגטווט6 תקפהב

 (!העבש) 7 ללוכו תעקשומו תרדוהמ
 האקתפרה םיללוגמה ,םירוטילקת
 תלצהו רותיאל ךרדב ,תלתופמו הכובס
 .ילאקסו רדלומ םינכוסה

 ₪ צוק
 םע 20" ,19" ,17" ימגדב ₪120 יכסמ *

 ,קוידהש ימל תושידח ןורטינירט תורפרופש

 דחוימב םהל םיבושח עבצהו תוכיאה

 - 14400קו תוכיאב 2250א תוספדמ<

 תוספדמ < הנומתו הקיפרגל םלועב תובוטה

 תועודי - ()א18 לש ןבל רוחשו עבצ רזייל
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 ,!םינעוצקמל - יפקיה דויצ
 . סנופנוק ואדיול תוכועו תוילטיגיד תומלצמ ,םיקווס ,תוספדמ ,םיכסמ

 (40קטוו דע) תוריהמ ,(240060ו דע) תוכיאב

 םג תועודי םויהמ .המכחה היגולונכטבו

 תומלצמ < ןהלש (רקי אלה) ריחמב

 :םלועב םינרציה בטימ לש תוילטיגיד

 תומלצמ < 01/05, 6/4510, ם50א

 .סנרפנוק-ואדיול תוכרעו .\א15 טנרטניאל

 וםופ 1 < =וקוב 405 קא 03-5579955 :סקפ ,03-5579999 :לט ,ןולוח וכ תתסה מ"עב רזיל תוכרעמ .ג.א.מ |
 ם((ק://א א א.ת38.60.ו]| < וה[ 6 38.60 8]



 תא ליחתי '1]וש 6 |
 שדוח ךלהמב ותוליעפ

 תבותכ לבקל תנמ לע
 | | .הלעפה דוקו תישיא
 ,[זו6 01806-ב ידוחיי
 אבה ספוטה תא ואלמ
 תכרעמל ותוא וחלשו

 ,"וישכע טנרטניא"
 סקפה תועצמאב

 :ראודה וא

 מ"עב טנ'גירא דובכנ 7
 "וישכע טנרטניא" ןיזאגמ

 65273 ביבא-לת 53 םיאנומשחה

 03-6850113 :לט
 03-6857137 :סקפ

 וה (תסוא 6 הזו

 דרוש ע1גט6-ב ישיא רתא ןימזהל ינוצרב

 החפועמו םש

 בוחר

 רפסמ

 ו
 רוקימ

 לט

 יוורטקלא ראוד תבותב

 :רחאה חלדגהב םיניינועמל

 (סרנייד .טרכארשי ,הזיוג ילש יארועאה סיטרב חא בייחל אנ

| | | | 

 ןסב

 סיטרכ 'סמ

 דע ףקוחב

 תוהז תדועת 'סמ

 ס"ע האחמה ב"צר

 .ם"עב טו'גירא חדוקפל
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 םיקהל סינמזומ סכנה .םייונמל שדח עצבמב אצוי ייוישכע טנרטניא* ןיזאגמ

 סימיב הווהתמה השדח תילאוטריו הליהק - 'זזו6 ]ג066-ב ישיא רתא םכמצעל

 .הנש יצח ךשמל סולשת אלל ,18\0.5 דע ולקשמש רתא - שממ הלא ,רבוטקוא

 יאמצע ןפואב ,תשרב רתא תונבל דציכ תוריבסמה תובתכ תרדס ץירנ ליבקמב

 היינבל םילכ קפסנ ,(43-ו 42 םידומעב ,הז ןוילגב אצמנ ןושארה רועישה)

 דציכ תוארוה םע דחי ,(ןוילגל ףרוצמה רוטילקתה תועצמאב) רתא לש תימצע

 .ןכמ רחאל ותוא ןכדעל דציכו הנושארה םעפב רתאה תא ןיקתהל

 לכל הצקומ 0.588 לש ןוסחא חטש *

 .הנש יצח ךשמל םניח ,יונמ

 הניה רתאה תלדגה תולע ,ךכל רבעמ *

 0.58 לכ רובע ,מייעמ ללוכ ,חייש 99

 םילודג םירתאל .הנש יצחל ,םיפסונ

 .םידחוימ םיריחמ ועבקיי דחוימב

 תינכט הכימת תללוכ הניא העצהה *

 .ונוכדיעב וא ותאלעהב ,רתאה תמקהב

 בוציע ןימזהל ,םולשת תרומת ,ןתינ *

 .רתאל ידוחיי

 טנרטניא ןיזאגמו מייעב טניגירא תרבח *

 תוכזה תא םמצעל םירמוש וישכע

 יאנת תא לטבל וא ןכדעל ,תונשל

 .תע לכב ,עצבמה

 [ילאוטריוה) רפסה תיבל םירזוה
 26 דומפעמ ךשמה

 ותבותכו "םילג" ארקנ הז
 \צואוע .8811תר .סזש

 רפס תיב לש ןויערה דלונ ךיא
 ?ביבא

 םצעב אוה ביבא רפס תיב לש ותדלוה
 ךילהתה לש תינויצולובא האצות
 רגאמ ונתושרב םייק םא .ליעל יתראתש
 וביבס תונבל אל עודמ ,בוט עדימ
 תונבל ונלחתה םאו ?תויוליעפ

 החניש הרומ היהי אלש עודמ ,תויוליעפ
 ,החנמ הרומ שי תויוליעפ שי םאו .ןתוא

 מ ו אפ תעש רו וור ושש

 55 |[ 4 ב 3 2 ₪ 4 + 4 ₪

 ְי
 התרגסמבש תרגסמ תונבל אל עודמ
 ?רמוחה תא םירומה ודמלי

 .טרוא תשרל ונאב הזה ןויערה םע
 .ביבא תא ונמקה דחיו דאמ ובהלתה םה

 םאה ?ביבא לש היצפסנוקה המ

 רפסה תיב תא ףילחהל אב אוה
 אב אוהש וא ילנויצנבנוקה
 ?הרשעה/המלשהכ

 איה ,יללכ ןפואב ,ונלש הסיפתה
 והשמ םוקמב האב אל טנרטניאה תשרש
 ביבא .תפסותכ דימת האב איה .םייק
 רפסה תיב תא ףילחהל אב אל
 ךרוצה םייק דימת ןכש ,ילנויצנבנוקה
 ןיבו םידימלתל םירומ ןיב יזיפה שגפמב
 .םמצע ןיבל םידימלת

 יתב תא ףילחהל רמייתמ וניא ביבא
 בלתשהל אלא ,םימייקה רפסה
 יכרד תא ןווגלו רישעהל ,םתרגסמב
 םירומ ןיבש תרושקתהו דומילה ,הארוהה
 .םידימלתו

 ביבאב רבעומה דומילה רמוח םאה
 ?ךוניחה דרשמ תושירדל םאות

 ידי לע חתופמ רמוחה לכ .יאדוב
 םירומ ידי לע - הארוהו ךוניח ישנא
 םייוסמ קתו ונרבצ ,ןכ ומכ .חטשב
 ונחנא ויפ לעו רפסה תיב תלעפהב
 ןפואב ,רמוחה תא םינכדעמו םינקתמ
 ,רידת

 רפס תיבב הרומה לש ומוקמ המ
 ?ביבא תמגוד ילאוטריו

 ביבאב םירבעומה םיסרוקה תיברמ
 םירבעומה םיסרוקל הרשעה רדגב םה
 תוליעפה תא .התיכב םירומה ידי לע
 רשאכ ,ילאוטריו הרומ החנמ תשרב
 יחנמ תויהל םיכפוה התיכב םירומה
 תיב לש םיבשחמה תדבעמב ,הדימל
 ביבאב םיסרוקה לש םטועימ .רפסה
 םיסרוקב .תשרה ךרד תידעלב רבעומ
 ילאוטריוה הרומה דיקפת ,הלא
 .רתוי יתועמשמ

 דיקפתב יונישל ,ןכ םא ,םידע ונא
 רוקמ תויהלמ .ילנויצנבנוקה הרומה
 אוה .הדימל החנמל ךפוה אוה עדימה
 עדימ רתאל דציכ םידימלתה תא החנמ
 ,ותוא חתנל דציכו טנרטניאב

 ומע אשונ ילאוטריו רפס תיב
 םילבקמ םתא םאה .ךפהמו תונשדח
 ילוא וא ,תודהואו תויבויח תובוגת
 םילקתנ םתא םאה ?תוינרמש
 ?םייטרקוריב םימוסחמב

 .תומייק דימת תויטרקוריב תויעב
 תרצוי השדח היגולונכט םע תודדומתהה
 הרבעש הנשב לבא .םימייוסמ תוששח
 םילולכ םויה .רפס יתב 18 ביבאב ויה
 היהש ימ לכ רשאכ ,רפס יתב 25 וב
 ךישממ ,הרבעש הנשב טקייורפהמ קלח
 םיפוגה תניחבמ לכה רמוא הז .הנשה םג
 .טקייורפב םיפתתשמה

 השקתמ ,תאז תמועל ,ךוניחה דרשמ

 לכל רפס תיבכ ביבאב ריכהל ןיידע

 .םילספסו תוריקב רסוחה בקע ,רבד
 תיפסכ הכימת לבקמ ביבא ןיא ,ךכיפל
 יתב םילבקמ התוא ,ךוניחה דרשממ
 ,לארשיב םירחא רפס

 רפס יתב וא תותיכ ,םידימלת
 םהילע המ - ביבאל ףרטצהל םיצורש
 ?תושעל

 - םימלש רפס יתב םימשרנ ביבאל
 .םידדוב םידימלת אלו תודדוב תותיכ אל
 רפסה תיב ,טקייורפל ףרטצהל תנמ לע
 - ביבא לש ףסה יאנתב דומעל ךירצ
 .תויפסכו תויבושחימ ,תויגוגדפ תושירד
 ימד םלשמ ביבאל םושרה רפס תיב לכ
 הז םוכס .ח"ש 50,000 לש תופתתשה
 ןובשחב םיחקול םא ,דסבוסמ ןיידע
 ילאוטריו הרומ ,החנמ םג ללוכ אוהש
 .תויטנוולר תויומלתשהו

 .חוור תנווכ אלל דסומ איה תינונס
 רתא תקזחהל ןומימה ,ןכ םא ,ןיאמ
 תויוליעפה לכ םויקו ךכ לכ רישע
 ?וללה

 המש אוה ונתוא החנמה ןורקעה
 אל רוביצה - רוביצ יפסכב ךמתנש
 רגאמ םא .םיימעפ וילע םלשל ךירצ
 ןיא ,רוביצ יפסכב חתופ םייוסמ עדימ
 לע ,בוש וילע םלשי רוביצהש הביס
 ,וילא תשגל תנמ

 איה עדימל השיגה .תינונסב םג ךכ
 .םולשת אלל

 עיגמ תינונס ביצקתמ םיזוחא 30-כ
 תורוקממ ראשהו ךוניחה דרשממ
 ,םייטרפ

 ןוזחה תא טרפל לכות םאה - םויסל
 ?תינונס לש תוליעפה סיסבבש

 ךיישה ,ר"כלמ התויה םצעמ
 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואל
 הניאש ,תימדקא הרקוימ תינהנ תינונס
 ,םיילכלכ וא םיירחסמ םילוקישמ תענומ
 ,םייתוכיא םייכוניח םילוקיש אלא

 רישעהל ןוצרה אוה ונתוא עינמש המ
 ,םלועבו ץראב ,ךוניחה אשונ תא םדקלו
 ןוויכ "םלועב" םג רמוא ינא
 רתאל הסינכה לש הקיטסיטטסהש
 190,000-כ ונל שי יכ הארמ תינונס
 םיזוחא 30-כ םכותמ ,שדוחב םירקבמ
 .ל"וחמ
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 איה רזע) הב הנכותה .יוזווו תפש תעידיב ךרוצ אלל ,הכירעו בוציע תולועפ וב עצב םירושיקו
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 אוה .זאז. יצבק ךרוע אוה אסוצסגק6 (סתוק0%0ז-ה

 תעידיב ךרוצ לכ אללו הטושפו הלק הרוצב ,ונל רזוע

 םירתא תיינב ךרוצל טנרטניא ידומע רוציל ,11'א[-ה תפש

 16080806 תונכותה תליבחב לולכש) ךרועה .תשרב

 לע סג אצמנו םולשת אלל םסויכ ץפומ ,(0 וטו

 ,רשפאמ (ןותיעל ףרוצמה ייוישכע טנרטניאיי רוטילקת יבג

 ןפדפדב דומעה הארנ דציכ ןוחבל ,רותפכ תציחל ידי לע

 האצותה תלבקל דע ,וננוצרכ ותוא תונשלו רוזחלו

 .תשקובמה

 תומישר תפסוהב דקמתנ אבה רועישב

 .ונינבש ףדל םירושיקו

 תויצקילפא חותיפב תקסועה ,ףרג-יו תרבחב קוויש להנמ וניה בתוכה
 םירתא תוינבו תשרל

 .טסקטה לע תויסיסב בוציע תולועפ וב עצב)ו ששדח דומע רוציל דציכ דח

 7 וש
₪ 

 :ךכ הארג (יטחוקספטזה תנכות לש ךסמה הנבמ
1 

 ,(אטופסהקש !\גו/\קגוסז) ןפדפדהמ םג ךרועה תא ליעפהל ןתינ
 תורשפאה תריחבו 1416 טירפתב !אטא הלועפה תריחב ידי לע
 רוציקב םג שמתשהל ןתינ) 81גח% גַפ6ט לש
 .(סוז + 511 + א

 :תואבה תולועפה תא עצבנ ךרועב הדובעה תליחת ךרוצל
 וננוצרב ותוא טנרטניאה רתא ןכות תא דילקהל ליחתנ *
 .רוציל
 .ךדרוופ ג א! זוז 110חוט 996 :דילקנ ,אמגודל
 ,ןפדפדה יבג לע ודומיעו ותרוצ ,דומעה תניחב ךרוצל *
 רומש וניא ךמסמהש העדוה לבקנ .וטצוטוא רותפכה לע ץחלנ
 .ימוקמ ןפואב ךמסמה תא רומשל םיבייח ונאשו

 רתאה תיינב ךרוצל ונחתפש הירפסב ךמסמה תא רומשנ *
 רשאכ חתפייש הצרנש ןושארה דומעה והז - 1ח06א ול ארקנ)
 לבקנ ךמסמה םש תריחב רחאל .(ונלש רתאל ועיגי םישלוגה
 רשא) ךמסמל תרתוכ ףיסוהל ונתלוכיב הב ,החיש תבית
 .(ןפדפדה לש תרתוכה תרושב עיפות
 "אַוָע זוזפז 11סחוטקפקס" סטקטה תא תרתוכה תרושב סינכנ
 .0%-ה ןצחל לע ץחלנו
 תא תוארל ןתינ) ןפדפדה לע ונלש תיבה דומע תא לבקנ *
 .(תרתוכה תרוש תאו ונדלקהש סטקטה

 רתא לש תיחצע היינב |
 תונומת ,םינכת ול ףיסוהל ,תשרב ישיא רתא תונבל דציכ דחל) ,םהל ןושארה הזש ,םירועיש תרדסב

 ₪64( הדוקפה תא רוחבל ןתינ דומעה תכירע ךשמה ךרוצל
 רחאל .60חוקטפשז-ל רוזחל טושפ וא ,116 טירפתב 6
 :תואבה תולועפה תא עצבנ ,ךרועל הרזחה

 בוציעה ירותפכב שמתשנו ונדלקהש טסקטה תא רחבנ *
 ,יללכ ןפואב) יתחת וק תפסוה וא ותייטה ,ותשגדה ךרוצל
 רושיקל טרדנטסה והזש ןוויכמ ,יתחת וק ףיסוהל ץלמומ אל
 .(רחא דומעל

 ירותפכ תרזעב ,ונרחבש טסקטל תוא לדוגו עבצ רחבנ *

 .בוציעה

 |< ו ןש=|
 ."רושיי" רותפכב שמתשנ תואקספה רושיי יוניש ךרוצל +
 וא ,ףדה זכרמב הקסיפה תא םקמל תויורשפאה תא לבקנ
 .לאמשל וא ,ןימיל הרשייל

 רותפכה לע ץחלנ ,םייוצרה םייונישה לכ תא ונעצבש רחאל +
 םייונישה תא תוארלו ןפדפדל רוזחל תנמ לע ,זסעוטוא
 .(םייונישה תא רומשל שקבתנ ןפדפדל הרזחה ינפל) .ונעציבש

 דומעבש םיטסקטל תופסונ בוציע תויורשפא רוחבל ונתלוכיב
 .םינוש םייבועו םילדגב ,םינזואמ םיווק ףיסוהל ןתינ .ונרציש
 ,בהבהמ טסקט) תונוש תויורשפאב טסקטה תא ךורעל ןתינ
 עצבנ ,דומעל ןזואמ וק ףיסוהל תנמ לע .('וכו הצוח וק םע
 :תואבה תולועפה תא

 וק) וקה תא ףיסוהל וננוצרבש םוקמב ןמסה תא םקמנ *
 םינוש םיקלח ןיב הדרפה רוציל ,ללכ ךרדב ,דעונ ןזואמ
 ןזואמ וק ונל ףסוותי .11. 1.גח6 רותפכה לע ץחלנו (דומעב
 ,וקה תונוכת תא תונשל תנמ לע ,תעכ .דומעה עצמאב
 :תואבה תולועפה תא עצבל ךישמנ

 לע עיבצמ רבכעה רשאכ) רבכעב ינמיה רותפכה לע ץחלנ *
 ,[1סח2סח(ג] [,וח6 וסקטוחגטג הלועפה תא רחבנו (ןזואמה וקה

 :האבה החישה תבית תא לבקנ

 וקה בחורו הבוג תא תונשל ונתלוכיב ,וז החיש תביתב *
 (זכרמב וא ןימיל ,לאמשל) דומעב ורושיי תא עובקל ,ןזואמה
 .תופסונ תונוכת ול תתלו

 תויורשפא) דומעב םיטסקטה יבוציע תא תונשל תנמ לע
 טסקטה תא רחבנ ,(םימכחה םירותפכב תומייק ןניאש תופסונ
 :תואבה תולועפה תא עצבנו תונשל וננוצרב ותוא

 הלועפב רחבנ ךכ-רחאו רבכעב ינמיה רותפכה לע ץחלנ *
 :האבה החישה תבית תא לבקנ .(-!והזגטוטז [זטקטז[ו6
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 ורכזוהש םיבוציעה דבלמ ,רוחבל ונתלוכיב וז החיש תביתב *

 טסקטה בוהבה ןוגכ ,תופסונ תויורשפא םג ,ןכל םדוק

 לע ,םיפסונ םיבוציעו (5ו1%טותוסטפמ) הצוח וק (81:ח%:חפ)

 .תורשפא לכ דיל הריחבה תוביתב \ תפסוה ידי

 ת6חוסצט 5(ע16 רותפכ לע ץחלנ םיבוציעה לוטיב ךרוצל *

 ו
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 םילגמ םייתיב טנרטניא ישמתשמ רתויו רתוי

 ךרענש רקס .ט-טטצוחטצא לש תונורתיה תא

 הארמ ("טמוקטוטז [תוטו!וקטחטט ידי לע ב"יהראב
 םיתוריש ךווצל תשרב ושמתשה רבכ 0-18%

 ,(ע"ינב רחסמ ,תיתיב תואקנב :ןוגכ םיסנניפ

 םיחרפ יחולשמ ,תוריית) תונכרצ יתורישל 1%

 הקינורטקלא ירצומ תשיכרל 12% ,(דועו

 .(דועו ואידיו ,ואירטס ,תויזיוולט ,םיבשחמ]

 לבא ,תוחוקל אוצמל האלפנ ךרד רז 6-טוופוושוא

 ךוענש רקחמ ךתוא ואצמי תוחוקלה ךיא

 תשרה ךרד םינוקהמ 39%-ש הארמ הנורחאל

 ,השיכרה ינפל תשרב תומוסרפ לע 'קילק ושע

 ([וה0/5%7 :רוקמ)

 !תכל תוקיחרמ ךלש תופיאשה המכ דע

 םע החלצהב דדומתה 5300 מבי בשחמ

 !דחא םויב תוינפ ןוילימ 6

 לדוגה רדס תויהל יושע הזש ןובשחב חק

 .דיתעב 6-םטצוחשפא תוליעמ לש

 ךטיחלו ,סש תותוקל ךל תויהל םילוכי אלש רמוא אל הו לבא ,\\'1 081886 -ב ףינס החתפ אל ילוא ביבא-לתב הסיסנש ךלש הרבחה וא ,בוט
 .תוחוקל לש רדע וצי ןכיהמ עדוי ךניא םלועל ,לכה ירחא ,רתומנ סילחורמה תוחוקלל םג ,רתוי בוט תוריש ץתמ ידי לע המצע תא לדבל הלוכי הרבח (-!אוצוש לש םלועב

 הנל רשפא

 הליעי הרוצבו יטצע תורישב סהיכרצמ םיבר ךיתוחוקלל קפסל לוכי ךליש רתאה .םיילענ תוילוסו הינרגא ,ןמז לש רידא וובזיבל ךלש תוריכמה ישנאל תמרוג חוקלל חוקלמ הצירה
 םיצורמ רתוי הברה תותוקלב תוכולו רתוי םיבושחה םייישיאה םישנפמל קר ךיגיצנ תא ררחשל לכות ךכ .רתוי

 .6-010810688 .םוי לכב הצואת תרבוצ תאזה העפותה
 6-01ח66ְַא םיקסעלו תורבחל .םיינורטקלא םיקסע
 םיקסע תושעל תנמ לע טנרטניאה תשרב שומיש ושורופ

 םישדח תוחוקלל עיגהל .רתוי תובוטו תושדח םיכרדב
 תועיבש לע רומשל .םיקחורמ תומוקמב תוחוקללו

 טנרטעאה .הדוקנ ,תוחוקל לע רומשל .תוחוקלה לש סנוצר

 :םילאיצנטופ תוחוקלל השיג ךלש קסעל רשפאמ םג

 םייופצ 2000 תנש דעו !םישלוג רבכ םישנא ןוילימ 5
 !ןוילימ 5

 תורבחה זוחא ,םישמתשמה רפסמב לודיגל ליבקמב

 אוה הפוריאב .לדגו ךלוה טנרטניאב םיקסעמ תונהנה
 ,ךפוה 6-0051ח655 .26% ל ב"הראבו ,24% ל עיגמ
 הכורע מביו םיקסע רתויו רתויל ינויח תויהל ,אומיא

 ,שדחה ןדיעל םימיאתמ תונורתפ ךל קינעהל הנכומו

 תוריש קפסל ךל םירשפאמו ךייכרצל םירופתה תונורתמ
 םוקמב .תוחוקל ינוילימ לש םנוצר תועיבשל ישא

 ,עדימ וא תורישל תוכורא תוקד ןיתמיו רשקתי חוקלהַש
 .ול ץוחנה עדימל הרישי השיג ול קפסל לוכי התא

 .ףסכ ךסוח הז ךלו ןמז ךלש חוקלל ךסוח הו

 (- ילב םיקסע

 רתא .חוטב חוור ושוריפ 6-0פ1ח685 יכ קפס ןיא
 לוכי םהמ םיתוריש טירפת ליכהל לוכי ךלש טנרטניאה
 ותריחב יפ לע "ייטרפ רתא" ומצעל רוציל חוקלה
 .תישיאה
 תועצמאב עדימ "תיירכ'מ תונהל סג לכות ,ףסונ
 יוהיז יפ לע .מבי לש 110111081 !/[!מטז-ה תכרעמ
 ,בהוא אוה המ תעדל לכות חוקלה תוגהנתהב םיסונד
 ישומיש עדימ ול עיצהל ,תוישיא תועצה ול עיצהל
 יעצמא דוע ןיא .ותוא ןיינעל םייושעש םירצומ קוושלו
 .רישי קווישל רתוי יביטקפאו םלתשמ ,ליעי

 וסח6-שסו]6הט-0161 תינדה תופורתה תינרצי
 םיגרלאה תוחוקל םע תידוחי םיסחי תכרעמ התננ
 רשפאמ ,מבי ידי לע בצועש ,רתאה .םיחמצ תקבאל
 ישיאה ןוכיסה ףס ןוגכ םיטרפ תכרעמל ןיזהל םישנאל
 םתיבל הרהוא לבקל ,הובג ןוכיס לש םימיבו םהלש
 תויגרלא תענומ הפורת תחקלו 6-ז81] תועבמאנ
 .דעומ דועבמ

 ךלש רתאה 6-051ח658-כ להנתמ ךלש קסעהשכ
 האר לבא .תוחוקל סע רשקב יזכרמ תמוצל ךפוח

 םירקבמ ןוילימ 4 ל הפצמ התא םא :תרהווה

 - ןוילימ 8 וב םירקבמ עתפלו ךלש רתאב
 .וילא סנכיהל וחילצי אל םיפלאו ,טאוי בצקה

 ומכ הבחרה תלוכי לעב תרש ךתושרב ןכ םא אלא
 .מבי יתרש לש וז

 ליעי תויהל ךל רשפאת רשוקמ םלועל הסינכה
 1.010 -ב שומיש ידי לע .ןוגריאה ךותב םג רתוי

 ,תוצובקב הדובעל םלועב הליבומה הנכותה 1%

 תויחמומו עדי ,םיכמסמ הבר תולקב קולחל לכות

 ראב סוקמ לכב ,ךלש תבה תורבח וא ךיפינס םע

 .םלועבו

 סאו ןיול לגופ

 תשמתשמ 51/4 תיגלבה תוטיבה תרבח .1 אמגוד
 ינכדע עדימ תרימשל !\61.28/ -ו 8 2-תוכרעמב
 םיחטובמה ןוילימ 16 מ דחא לכל .הלש תוסילופה תודוא
 םילוכי ךכו ,ולש הסילופה יטרפל הרישי השיג שי הלש
 .תורחא תומישמל תונפתהל הרבחה ידבוע

 רתויב הלודגה ראודה תונמזה תרבח .2 אמנגוד
 ,תוסנכה תיתועמשמ הרוצב הלידגמ 1103 הידוושב
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 רתא .הממיב תועש 24 תונמזה עצבל תורשפאל תודוה

 תנכותו מבי לש 8/390 יזכרמ בשחמ יייע להונמ גולטקה

 ו
 תוליבומה הסיבכה תוקבאמ תחא ,זצו] .3 אמגוד

 ,םיאפוריאה היגתומ תחפשמ םע דחי ,הינטירבב

 םיסחי תכרעמ תונבל ידכב תשרה תונורתימ םינהנ

 החתיפ מבי .תוצרא 14-ב תוחוקל םע תיביטקארטניא

 ,רוטילקת ןכו םייחה קקושו יתודידיה רתאה תא

 .םידגבב לופיטלו רומישל םיפיט ובו תוחוקלל ץפומה

 לש 6-16 ה תונורתפ לע דוע דומלל ידכ
 .רארארא-1 זה ,60181/6-008818658 רתאב רקב ,מבי
 מבי תעכו ,טנרטניאל רוביחב ליחתמ 6-סטו%
 םגו ,םינוגריאלו םיקסעל תונורתפ ןווגמ העיצמ
 .שדוחל 525-ב ישיא רוביח

 רתאב רקב וא 1-800-600-888 רשקתה םיטרפל

 אראל[
 .ןאכ רבכ אוהו עיגה ךלש קסעה לש דיתעה

 ןטק םלועל תונוומפ 3

 ,ץ ה ,,7*=+/ח-אקשחמ המ אתא חשה + +++++ +
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 םיגהל תונווקמ תוינק
 50 דומעמ ךשמה ₪

 אישב ,הקוקפה ביבא לתל םיעיגמ ונייה | תועיצמ תילאוטריוה תויונחה ,םיבר
 יבנלא בוחרב הינח םישפחמ ,םוחה הלאמ םיבוט "םיליד"
 העש רותב םידמוע ,סומעה ,תוליגרה תויונחב ואצמתש
 ,ףוסבל ,םילגמו הכורא ןהלש ןוכסחה בקע
 לועפתה תואצוהב

 יחיקח לש ןוזחה יפ לע

 םידיחלתה וועכרי ,רפסט)

 דוחילה ירפס תא ,םהירוהו

 תינורטקלאה תונחהמ רשייה ,םהנש

 "ןוזח" .םתיב חתפל חילש םע םתוא ולבקיו

 ,הז בלשבש ןוויכ ?תואיצח אל עודמ ?ונרמא

 ."הדיל ילבח" רפסחה תלבוס רפסט)

 תבייח הניא תילאוטריו תונח) תופטושה
 ,(אמגודל ,הריד רכש םלשל

 רפסה תיבל םירזוח
 יפלא תואמ םירזוח שממ הלא םימיב

 ךכו .רפסה תיב ילתכ ןיב לא םידימלת
 ירפס רחא ףרוטמה ץורמב רכזנ ינא
 ,להנל - ינאו ירוה - ונגהנש דומילה
 תונחו רחאמ .קוחר ךכ-לכ אלה רבעב
 לכ תא הליכה אל תיתנוכשה םירפסה
 תונקל יל ורוה ירומ םתוא םירפסה
 םירפס שוכרל ונפדעהו רחאמו

 ימצע תא יתאצמ ,(...ריחמה) םישמושמ
 .הלודגה ריעל ,ימא םע ,ץיק ידמ ,דדונ

 ה

 .רוסא םוקמב
 ךילהתה ,בורקב - ןכבו ?רכומ עמשנ
 ךכ ,רבעה תלחנ היהי ןאכ ראותמה
 תונח - רפסטנב ונל םיחיטבמ תוחפל
 .דומיל ירפס רכממל השדח תילאוטריו
 ושכרי ,רפסטנ ימיקמ לש ןוזחה יפ לע
 דומילה ירפס תא ,םהירוהו םידימלתה
 תינורטקלאה תונחהמ רשייה ,םהלש
 .םתיב חתפל חילש םע םתוא ולבקיו
 ןוויכ ?תואיצמ אל עודמ ?ונרמא "ןוזח"
 רפסממ תלבוס רפסטנ ,הז בלשבש
 / ."הריל ילבח"

 ,ןיעל םיענו יקנ תונחה לש בוציעה
 תויועט רפסמ וב אוצמל ןתינ יכ םא
 "זיגרהל" לולעש המ - חוסינו ריבחת
 טושפ רתאב טווינה .םינוקהמ קלח
 .ריהמו קלח תונחה יקלח ןיב רבעמהו
 םג ,דומיל ירפס דבלמ ,ןימזהל ןתינ
 ,םיקית ,הביתכ ילכ ,ידרשמ דויצ

 הינח לע ח"וד ונלבקש

 םירסלק ,םינפדפד ,תורבחמ ,תונתמ
 .דועו

 לש עוציבל תורשפא רתאב יל הרסח
 האצוה ,רפס ,רפוס םש יפל ,םכח שופיח
 אל םא ,תאז םע דחי .דומיל אשונ וא
 ישנא ,שקובמה רפסה תא םתאצמ
 .םכליבשב ותוא אוצמל םיחיטבמ רפסטנ

 הלאשל תוסחייתה רתאב יתאצמ אל
 ןתינ אל רשאכ תונחה תוירחא יהמ
 אוה רשאכ לשמל) םייוסמ רפס גישהל
 ספוט תחילש .(םירפסה תאצוהמ לזא
 .הזוח לע המיתחל הלושמ טנרטניאב
 ,הלולע םייוסמ רפס לש ותקפסא יא
 .הזוח תרפהל בשחהל ,קוחה יפ לע
 וז הדבוע וחקי רתאה ירצויש יִאָדָכ
 .םביל תמושתל

 אשונל תוסחייתה רתאב הרסח ףסונב
 תא יתלביק םע הרוק המ :תוירחאה
 הלפנ םע הרוק המ ?ןוכנ אלה רפסה
 ינאש תועט בקע ,הנמזהב תועט
 רפסטנ העציבש תועט בקע ,יתעציב
 תמייק םאה ?תינכט הלקתמ האצותכ וא
 ?תיפסכ הרזחה לש תוינידמ

 לש הנמזהל יכ עבוק הרבחה ןונקת
 ךסב חולשמ ימד ופסוותי ,ח"ש 150 דע
 ח"ש 15 וא ,תיבה דע חולשמל ח"ש 5
 לש םוכסב השיכר) ראודה ףינסל דע
 םניח חולשמב הכזמ הלעמו ח"ש 0
 ח"ש 450 לש השיכרבו ראודה ףינסל
 דע םניחב םירפסה תא ולבקת הלעמו
 תמלתשמ הקסיע טלחהב - תלדה חתפל
 םישורדה ץמאמהו ןמזה תא םיבישחמ םע
 םירפסה תביחסו םירפסה תונחל העיסנל
 יתשגינ רשאכ ,תאז םע .(התיבה הרזחב
 קר ינפב הגצוה ,תינורטקלאה הפוקל
 ח"ש 15 תרומת חולשמ :תחא תורשפא
 ןכיה .(םילקש 150 דע לש הנמזהל)
 תיבה דע םירפסה תא לבקל תורשפאה
 ילעב ולביק םאה ?םילקש 25 תרומת
 לע ובשח רשאכ תורק םיילגר תונחה
 טע לש הנמזה לבקל םילולע םהש ךכ
 ושעי המ ?הלוטמב רגה דימלתמ ,עבונ
 אצמנ םתיבל בורקה ראודה ףינסש הלא
 ?לגרב הכורא הכילה וא העיסנ קחרמב

 המיענ ,בטיה תלעופ תונחה כ"הסב
 .המיענ תוינק תריווא הרשמו ןיעל
 רדגב םניה וללה םימוטפמיסהש הווקתב
 םידע ונאש ירה ,דבלב הדיל ילבח
 ךילהתל רושקה לכב יבויח המגמ יונישל
 .רפסה תיבל הרזחה

 תונורנז - םיבשחה תונכרצ
 3% דומעמ ךשמה =

 גחופטפ ידי לע החתופש היגולונכט
 ריהמ ןורכז אוה אס \א1-ה .זחט
 8 41-המ הרשע יפ ריהמ) דחוימב
 שומישב תויהל יופצ אוהו (ירוקמה
 .1999 תנש תליחתמ 6-ה יבשחמב

 אוה 8084%-ה לש הרחתמה

 ,5עחסווחא אגא! - 51.06 \א1-ה
 ךירצמש ,1\\/50-ה לש רופיש אוהש
 קשממ םויכ םא .רחא חול קשממ
 יזא ,םיצירח 4-מ בכרומ 1\\\/508-ה
 .הלאכ םיצירח 16 ךירצמ 51.ק ג

 ןומטמה ןורכז
 ישארה ןורכזה לע ונרביד התע דע

 ,תונורכז לש םירחא םיגוס ינש .בשחמב
 ,תוסחייתה םישרודו בשחמב םימייקה
 ,ךסמה סיטרכ ןורכזו ןומטמה ןורכז םה

 אוה (("גסןו6 \[טחוסוע) ןומטמה ןורכז

 ,דואמ ריהמ ךא ,ןטק חפנ לעב ןורכז
 ןורכז ןיבל דבעמה ןיב אצמנ רשא
 עדימ יפד ליכמ אוה .קסידה וא תכרעמה
 םיננכותמה הלאכ וא הנורחאל וארקנש
 לש השיגה ןמז .דבעמה ידי לע ארקהל
 הברהב רצק ןומטמה ןורכזל דבעמה
 - תכרעמה ןורכז לא ולש השיגה ןמזמ
 .םיעוציבה תא תרפשמה הדבוע

 ,ותוריהמ לשב דאמ רקי ןומטמה ןורכז
 .םינטק םיחפנב עיגמ אוהש הביסה וזו
 םידייוצמ םיאב הלעמו םויטנפה יבשחמ
 ינושאר ןומטמ ןורכז - םינומטמ ינשב
 ישארה ןומטמה .ינשמ ןומטמ ןורכזו
 ךא ןטק ולש חפנה .דבעמה ךותב אצמנ
 ןומטמה ןורכז חפנ .דחוימב ריהמ אוה
 אוה ,ורפ םויטנפבו םויטנפב ,ישארה

 - זז םויטנפו א!א1% םויטנפבו 8
 ךרדב ,אצמנ ינשמה ןומטמה .8
 םויטנפב טעמל) םאה חול לע ,ללכ
 .1א18-ל 256%8 ןיב ענ ולדוגו (ורפ
 ינשמה ןומטמה ןורכזל לבוקמ לדוג
 ןורכז ומכ ריהמ וניא אוה .512א8 אוה
 .הברהב ונממ לודג ךא ישארה ןומטמה

 ךסחה סיטרכ ןורכז
 איה ןורכזה תעפשה וב ףסונ םוקמ

 לככ .ךסמה סיטרכ לע אוה תיתועמשמ
 ,רתוי הובג היהי סיטרכב ןורכזה חפנש
 ךסמה לע תונומתה תפלחה בצק ךכ
 לש ןורכזה תובישח .רתוי הובג היהי
 םירקמב יוטיב ידיל אובת ךסמה סיטרכ
 - בשחמה לע ואדיו ינוטרס תצרה לש
 יאנתה אל אוה סיטרכב ןורכזה םנמא
 ,ההובג הנומת תוכיא תלבקל ידעלבה
 רתוי הבוטו הקלח היהת הנומתה םלוא
 .רתוי הובג ךסמה סיטרכ ןורכזש לככ

 118 לדוגב ןורכז םע ךסמ סיטרכ
 לעב סיטרכ .תילמינימה הרוצתה אוה
 םע סיטרכו ,טרדנטסה םויכ אוה 8
 ךסמ סיטרכל בשחנ 8א!8 וא 8
 ימושיי תצרהל םיאתמו ,םדקתמ
 .םימכחותמ םיקחשמו הידמיטלומ

 יריחמ ,יסיסבה ןורכזה יריחמ תמועל
 ,םיהובג ןיידע ךסמה סיטרכ ןורכז
 סיטרכ ןורכז ,סיטרכה גוסל םאתהב
 ,םירלוד 30-ל 10 ןיב םויה הלוע ךסמה
 ,טייב-הגמ לכל

 - אבה ןוילגב

 די ףכ יבשחמ תריקס

 לש ןורכזה תובישח
 אובת ךסמה סיטרכ
 םירקמב יוטיב ידיל
 ינוטרס תצרה לש
 - בשחמה לע ואדיו
 סיטרכב ןורכזה םנמא
 יאותה אל אוה
 תלבקל ידעלבה
 ,ההובג הנומת תוכיא
 היהת הנ)ומתה םלוא
 רתוי הבוטו הקלח
 סיטרכ ןורכזש לככ
 .רתוי הובג ךסמה

 קפס תא ורחבת דציכ
 םכלש טנרטניאה
 16 דומעמ רשמה 0

 דוע ן'זיווטנ הנוק רחמ .םש סופת עתפלו
 לע םירהוד םש םלוכ םואתפו וק טייבהגמ המכ
 בותכל ןתינש המ לכ ,רוציקב .םינבל םיסוס

 .חרק לע בתכנ ,השילגה תוריהמ לע

 םיריחמו תועצה
 לש ופוסב ,תועיצמ תויא"חסה לכ טעמכ

 תויא"חסמ דבל .םיתוריש לש המוד הליבח ,רבד
 תועיצמ ,(טנ-סאלק ,1510א-%60) תוקהבומ השינ
 יווק ,(םדומב) ליגר רוביחל תורשפא ראשה
 .(טנרפיס ,ג6-861ג) ן"לנ יווקו 80א

 הכורא הפוקת ירחא ,רוביחה יריחמל רשא
 תויא"חסה לכ ורשייתה ,הרזגב תומוהמ לש
 תורבחה :םיליבומ רוחמת יווק ינש ביבס
 אלל תימדומ תורבחתה תועיצמ רתוי תולודגה
 ,ךרעל שדוחל רלוד 35 לש ריחמב הלבגה
 הניפב ןתוא תופקוע רתוי תונטקה תורבחהו
 ,רלוד 20-25 לש ריחמב המוד רוביח תועיצמו

 םיריחמה ןיב יתועמשמה לדבהה לע ההותש ימ
 אלל יונמ םש) תירבה-תוצראב םיריחמל ץראב
 ךירצ (רלוד 20-כ ,םירקמה בורב ,הלוע הלבגה
 םיווק ןממל תוכירצ תולודגה תויא"חסהש רוכזל
 ל"וח תוי"אחס וליאו תירבה- תוצראל םירקי
 ןניאש ,תונטקה תורבחה .ל"וחב רבכ תואצמנ
 תולוכי ,רישי רוביח תולעב תאשל תוכירצ
 .ב"הראבש ולאל ךרע-תווש תועצה עיצהל

 הכימת ,ףוסבלו
 רבדה רות עיגמ ,רמאנ רבכ לכהש ירחאו

 תוקינעמש הכימתה תא .הכימת- רתויב בושחה
 הכימת-םיגוס ינשל קלחל ןתינ תויא"חסה
 תענומה הכימתה םוחתב .תנקתמ הכימתו תענומ
 תונושה רוביחה תוכרע תא לולכל רשפא
 וזמ וז תונוש ולא תוכרע .תויא"חסה תועיצמש
 רדוהמ 02-0/1-מ לחה - ןהלש םוכחתה תמרב
 ףדב הלכו (ן'זיווטנ) יסוטיפ הנרוא תייחנהב
 אל) תועזעזמ בתכו ביתכ תואיגש עורז ,הוהמ
 תענומה הכימתה ,ללככ .(ימ הלגמ
 ינש רובע הבוט הקסע איה
 רוביח תונכות םיחיוורמ םתא -םידדצה
 תויא"חסהו רתוי לק תינושאר תורבחתה ךילהו
 .הכימתל תולאש תוחפ תצק תוחיוורמ

 הכימתה דקומ ,ןבומכ ,איה תנקתמה הכימתה
 הנתשמ הכימתה תוכיא .הרבח לכ הקיזחמש
 סמועל םאתהב הנתשמ תונימזהו הרבחל הרבחמ
 הכימת יכ ןייצל יואר ךא ,תכרעמה לע יללכה
 הכפה עובשה לכ ךרואל ,הממיב תועש 24 לש
 .המשל היואר א"חס לכ לצא בייחמ טרדנטסל
 היהש ,"תובורקה םייתעשב ךילא רוזחנ"ה םג
 .רידנ רתוי הברה ךפה ,רבעב לבוקמ
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 ור
 ילכ ,תשר יקחשמ

 סיניזאגמ ,הדובע
 תשר וידר ,םיינורטקלא

 ל נעו
 הנכות ,הרמוח

 ל - ול 1

 % זן
 ,סקסו הבהא
 תוברתו הרבח

 ;דחוימ רודמ

 ימלוע עסמ

 % רינו
 ,תונמא ,שדוחה רתא

 הקיסומ ,םיטרס

 ל וו
 תוריית ,טרופס

 אנפו םיביבחת ,תועיסנו

 % וזהו
 ,הביבסו עבט

 עדימ תורוקמ

 8 רו
 לכ רסח ,םעט אלל

 יעבט לע ,תלעות

 - ש וענה ומ
 סםירחבנ סירתא

 סימדוק תונוילגמ

 ק!סץפוופ - 5
 תוזק:///ןכ!סץ5ו!.[עספ.6
 סחו
 םכייח לש הז בלשב סא

 אל ןיידע םתא םילאוטריוה

 (כח-!וח6 םיקחשמ םיקחשמ
 תוסנל עגרה הזו ןכתיי ,תשרב

 :קנע תורבח יתש .רבודמ המב
 שופיחה יעונממ דחא - 5
 ,טנרטניאב סיליבומה
 החמתמה ,ק!סעפו!8-ו
 ורבח ,םינווקמ םיקחשמב
 םכל קפסל תנמ לע ,וידחי

 :םייסלק תשר יקחשמ ןווגמ
 ,טמ-חש ,םיפלק יקחשמ

 .דועו הקמד
 המישרל !(ץ605 הפרטצה ךכב
 שופיח יעונמ לש המישרמ
 תרגסמבש ,םיליבומ
 סהש םיתורשה תובחרתה
 םג רשפאל ולחה ,םיעיצמ

 .תשרב םינווקמ םיקחשמ
 תא תונמל ןתינ סהיניב
 .|ח(0966%-ו 6166 ,?0חסס
 .תכרובמ המגמ ₪)
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 סכלא דיק
 חכ ://יש.(/8!00א.60
 חו

 .םירויצ רייצל בהוא סכלא
 אוה ולש טנרטניאה רתאב
 ' - םכתא סג ףתשל הצור

 לע .רויצה תיווחב - םידליה
 ירפס ןווגמ ןאכ הלעה אוה ,ןכ
 יססובמ סיבשחוממ רויצ
 ,םיאשונ ןווגמב ,,םשטפ6זוס(
 .תויתריצי לש תובר תועשל

 םירחוב סתא ןושאר בלשב

 ןיינעמה רויצה אשונ תא
 ,םירואזוניד ,תויח - םכתא
 ,ללח ,טרופס ,םיגח ,הייסטנפ
 םתא ןכמ רחאל .דועו עדמ

| 
 ן
| 
 ו

 בוט 455>  ץלמומ ₪

 ךותמ יפיצפס רפסב סירחוב
 ךותמ יוצרה ףדבו אשונ ותוא
 הרורב הכרדה) רפס ותוא

 .(ךרדה ךרוא לכל תאצמנ

 םתא ,תאז לכ םתישעש ירחא
 תונמאה תכאלמל םינכומ
 לש רויצה ירפסב .המצע
 ןווג לע הטילש םכל שי סכלא
 .תשרבמה יבוע לעו עבצה

 ,(כח1וח6 הדובעה תורמל

 .בשחמה ךסמ לע
 ,םכתדובע תא רומשל ולכות 6
 חולשל וליפאו הסיפדהל
 ינורטקלאה ראודב התוא

 .םכירבחל
4% 

4 6 
 כ: ו!ט55
 ססחו

 םכלש בשחמה ןיב רשקה םא

 ,יתוכיא רשק וניא תשרה ןיבל
 הדרוהה וא השילגה ןמז םא

 = = וי
. 

 ,םזגומ םכל הארנ םיצבק לש
 היעב תמייק תמאבו ןכתיי
 צתרושקתה יווקב יהשלכ

 .םלועה ראש ןיבל םכיניב

 [%6! 606 תנכות תא ודירוה
 .ליעל תנייוצמה תבותכהמ
 םע ליבקמב תדבוע וז הנכות
 הסנמו םכלש ףודפדה תנכות
 - היעבה רוקמ המ רתאל

 קפס וא ןפדפדה ,םכלש 6-ה

 והשמ אל %% ריבס <>

 םתא וכרד ,טנרטניאה יתורש
 .תשרל םירבוחמ
 יייקישיי שמתשמה קשממ 6)
 .דחוימב

4% 

 תשרה תא דומלל
 כ: / שש |סםז'ח!חסח
 1.ססחה
 םיליחתמה םישלוגה רובע ןה
 רתא ,רתוי םיקי תוה רובע ןהו

 [60זח - הז ו
 - חש ו |
 לכ תא קפסמ |[

 עדימה [

 לע שורדה |
 שולגל תנמ ([[==

 ,תוליעיב [
 תויעב רותפל
 תונבלו

 םירתא
 (בוו\עוא == --

 םיאצמנ םתא סא .תשרב
 ,תיטנרביקה םככרד תישארב
 ,/469-ה קרפל סנכהל ץלמומ
 הלאש לכל הבושת ליכמה

 ךכ .תשרב הרושקה (טעמכ)

 ןתינ םאה דומלל ולכות

 תובקעב סוריוב "תולחל"

 סאה ,(ןכ) טנרטניאב השילג

 סכלש ינורטקלאה ראודה
 (ךכ לכ אל) תויטרפ רשפאמ
 הפש איה [11%\\ תפש םאהו
 .(אל) דומילל השק

 תורגסמב ןוכנ שומיש ₪)
 תוריהמב גלדל רשפאמ

 ,ךכ .םיאשונה ןיב תוליעיבו

 ,לק שיח ,גלדל ולכות ,אמגודל
 הירוטסהה תמגוד םיאשונ ןיב
 ,םיחנומ ןולימ ,טנרטניאה לש

 .שופיח יעונמ וא 56% סימדומ

₪ 

 5וףחסוטז6 50/6
 חת כ: /?/חארצ 5 טז
 ס "8.60

 פוחחסוטזפ תרבחל וחלש
 םתקרסש בתכמ 5018
 בתכב בותכ ,בשחמל סכילא
 יבצעמו (ןבומכ ,תילגנא) םכדי

 וחלשי הרבחה לש םיטנופה
 תא ,תועש 48 רובעכ ,םכילא
 ססובמה ,םכלש ישיאה טנופה
 .םכלש דיה בתכ לע
 ולכות הז טנופ תועצמאב
 םיבתכמ בשחמב סיפדהל
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 ו
 [זסח(קהָחַפ 97/98 |05

 0080 (360855 8 \ופ04| -סאקזס)

 ר/וופטהו |!

 תסווו6 868/07 הָח65ַ (160)

 00ו

6 

88 

8 50 

 | הטסוס, 68 \ו060, 800 6150

 ל 8

 חוו, חו !סחז0וחה הוס

586 

10 5 

5 

591 0008 

 57 חוו

 ו!ישנע לצלצ
 |פי'פפוטנ'אב תנפנאתמ

 אש א א .|ה(6ז 530.1

 םלועב הבוטה תכרעמה חותיפל דחי ורבח
 תורועפ אלל םיעוציבו תונימא תרועפאמה
 \/וחססושפ ד יתרש לע םירתא ןוסכאל

 150 אופספ טנרטניאל תוירושיק
 :לע יתרש תועצמאב 08ו תצרה
 פוווססח ז80חוס5 0זוףוח 0

 םישידחה פש\ 2300 'תרש +
 ₪אוס5-ו ₪וו/4ס0 ינש םע
 םיפייט טובור יבג לע אלמ ימוי יוביג
 ,ראוד תוביתל ינורטקלא ראוד תרש
 יטמוטוא הנעמלו ראוד בותינל
 רתאה לש יתודידי לוהינ

 דקה | וסופצ
 0-5 הא
 ו
9% 

02| 089-885 - 70 ₪ | 



 וו

 ס
 וליאכ המדנש ,"םיישיא"

 תונהלו ,םכדי בתכב ובתכנ

 קפסמש םיעודיה תונורתיהמ

 דוביע םוחתב בשחמה

 ךותב ןה ,םיתורשו םירצומ
 הצוחמ ןהו טנרטניאה תשר
 םלשל ושרדת אל םרובע ,הל
 - תחא הקוחש הרוגא ולו
 לש אמגודל תונוילגב לחה

 םינוש ןיינע ימוחתב םיניזאגמ
 םינופוק ךרד ,םינווגמו
 תונתמ תשיכרל החנה ישולתו

 םיגולטק 300 ,םינוש םירצומו
 תונכות ,םירצומ לש
 ראוד יתורש ,[ז6שסז6
 אוה סוסו ינורטקלא
 ואצמת םלוא םהיניבש עודיה
 ,םיפסונ םימוד םיתורש ןאכ
 ,טחס ,[%6/ /4006755 תמגוד
 תורש ,(₪06%6/ !ש\סו|-ו *\סחוס

 | ומת ווב חולשמ

 הכרב תויולג 95 4 25 4 2 8

 ,תויא תוקידב - םילילמתה
 יוכו בוציע תויורשפא
 תוחוקל ףלא 50-ש הארנכ 6
 .סיעוט סניא םלועה יבחרב

 םיישיאה םיטנופה בוציע ₪9
 סע דחי .ףסכ הלוע םכלש
 המב ןוחבל וצרת םא ,תאז
 םיטנופ דירוהל ולכות ,רבודמ
 םירתומ ,םירחא "סיישיא"
 תנמ לע ,םולשת אלל שומישל
 ,םירומא םירבד המב ןוחבל

 וב

 [60.(/66-510חה
 תכ:/'/06-51ט1.ססחר
 רמוא "היחי תונתמ אנוש"
 םיפיסומה שיו ,עודיה םגתפה
 דוע היחי תונתמ בהוא'י :ןילע

 ונתאמ ימ - וניניב .ייבוט רתוי
 ילעב םירבד לבקל בהוא אל
 !םניחב ,ךרע
 ןווגמ קפסמ הז רתא - ןכבו

 תוינורטקלא |
 יתורשו [

 תמקה
 תקזחאו

 אלל םירתא |
 םולשת |

 (1|.2806ו65)
 רכומה אוה
 םהיניבש
 ואצמת סלוא

 ,תופסונ תוילאוטריו תוליהקל
 ךסו/ח6 ,\/60500א%י/ח6ז תמגוד
 .(חזס\|סז ?סזא-ו 5ףטסזפ 0
 קפסמש תופסונ ''תועתפהיי 5
 רכממל תונח םה הז רתא
 תואיצמ שי ,ןכ) סניחב םירבד
 םשרהל תורשפא ,(וזכ
 ןכדעתש הצופת תמישרל
 םישדח םיעצבמב סכתא
 רתאל וסנכוהש םסינוכדעבו
 ,ףסכ לבקל תורשפא וליפאו

 תרומת ,"םתס הככ"
 תומוסרפב תופצל םכתונוכנ
 .םהילע ביגהלו תשרב
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 ראוד לע תעדל םתיצרש המ לכ
 ינורטקלא
 חזזכ: ה
 הפ[

 סיניינועמל ןיוצמ עדימ רוקמ
 שומיש תושעל דציכ תעדל
 ראודה ילכב רתוי ליעי

 .ינורטקלאה

 ,ןאכ ואצמת
 תודוא עדימ
 הביתכ יללכ

 לש הנוכנ [ ₪ |[
 םיבתכמ ./ 5 6%

 ,תשרב
 תוארוה
 רתאל דציכ

 =- תובותכ
 לש חוו
 וא םירבח
 םירכמ

 ץלמומ

 ,םכל העודי הניא םתבותכש
 / אודה תונכות לע עדימ
 ,קושב תוצופנה ינורטקלאה

 תוניינעמ הצופת תומישר לע
 .דועו
 .ליעומו בושח ₪)

= 

 םיינורטקכו םינידוגה

 וזוז

 וכ: //שששא.2ט2ט .סזיפ
 אציש ןותיע םעפ היה וזוז
 היה אוה .יתימאה םלועב

 אלש ןותיע

 ,חוור תרטמל

 ורצונ וינכת לכש
 .םידלי ידי לע

 ןיזאגמב ,םויה
 לש ילאוטריוה
 רשפא ,וזוז
 ןכות אוצמל

 :רישעמו ןיינעמ
 ירויצ תכורעת
 סע םסיטובור
 םירתאל םיקניל

 תרחא הכורעת ,אשונב
 תודמחנ תוצלפמל תשדקומה

 ,עובצלו סיפדהל רשפאש

 לכמ םידלי תנפוא תריקס
 שדקומה רודמו סלועה
 - םיצימא םידליל
 םע סוי ידמ םידדומתמש
 דוע .תונוסא וא תולחמ

 תונוכשב רקבל רתאה רשפאמ
 ןודעומל ףרטצהל ,קרוי וינ לש
 תוחידבמ קוחצלו םינפסא

 .ולוכ םלועהמ וחלשנש
 םידלי לא עדוותהל ואוב ₪)
 .לבת תווצק לכמ םינוש

 ויזר

 01 טה סז
 זכר. [=םזח ךטחש
 תססחו

 תנכות איה סח זטחפז
 תונולח לע הצרש 5088

 וער

 והשמ אל %% | ריבס = >

 זאז-ו 98 5

 הדרוהל תנתינו

 .הז רתאב
 השוע הנכותה
 שומיש
 תויגולונכטב
600 
 איה .060//[860-ו
 סיסב תללוכ |

 יפלא לש םינותנ

 וידר תונחת
 היזיוולטו

 תא תוריבעמה
 ,תשרב ןהירודיש

 ,"המירז" תייגולונכטב
 לע "תייבתהל" תרשפאמו

 ולא תונחת
 תנכות לש החיתפה ןולח
 היצמינא ליכמ סח זטחפז
 םירחוב םתא .סובולגה לש
 םילבקמו סובולגה לע הנידמ
 תונחתה לכ לש המישר
 הנידמ התואב תורדשמה
 ,ףסונ ןולח חתפנ ןכמ רחאל

 יפל תונחתה תא גווסמה
 םתאו תפסונ הקלקה .ןמוקימ

 ירודישב םיפוצ וא סיניזאמ
 ,ךכ .םתרחב הב הנחתה
 שיח ,אוצמל ןתינ ,אמגודל

 קור תרדשמה הנחת ,לק

 וא ,הינרופילקב יביטנרטלא

 ןוויב תושדח תרדשמה הנחת
 תונחתה רחא שופיחב
 ולכות םכתא תוניינעמה
 ימינפ שופיח ןונגנמב רזעהל
 רשפאמ אוה .רתאה עיצמש
 םוחת יפל תונחת רותיא

 :םהלש ישארה םירודישה

 קור ,תושדח ,פופ תקיסומ
 הקיסומ ,טרופס יחוויד ,יסלק

 .דועו ונכט ,פאר ,תינתא
 300|₪60ו0 תויגולונכט 69
 ןניא ןמזמ רבכ 0/060!860-ו
 קלחל וכפה ןה ."קימיגיי רדגב
 םיבר םירתאמ דרפנ יתלב
 ךישמהל םיניינועמה .תשרב
 תואלפנ תא תולגלו

 סנכהל םינמזומ היגולונכטה
 שולגלו רתאבש!וחשפ -ה קרפל
 םיפסונ םירתאל וכרד
 .היגולונכטב שומיש םישועה
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 הספדהו הקירס ,סוליצ

 רתויב השידחה תילטיגידה המלצמה
 .סילסקיפ 1280א960 :היצולוזר -
 .א3 סוז תשדע -
 .היינשל תונומת 2 דע :תוריהמ -
 .ףילש ןורכז סיטרכ -
 .1.00 גצ -
 תיטקפמוק רפוסה תילטיגידה המלצמה .םייטמוטוא קזבמו דוקימ ,ףוא תדידמ -

 .םילסקיפ 1024768 :היצולוור - .תופסונ תושדעל היצפוא -
 א? םוז תשדע -
 .ףילש ןורכז סיטרכ -

 1.60 גצ - ה
 .ףילש יטמוטוא קזבמ -
 .םייטמוטוא דוקימו רוא תדידמ -

 א זאסא 5[ א((0001.80 < 0

 8 שעיפ-) מ''מ 35 יטרסל ינכפהמ קרוס
| 
| 

 תיטמוטוא הקי

 .טרס

 ' .מיימ 2

 200 :הי א
 .םידקת אלל'ריז

 4''א5*" לדוגל ו דע םיטא

300 

 ,ילטיגיד םוליצל תוריש תכשל החתפנ
 .ליגר םוליצ ריינ לע תימוליצ תוכיאב בשחממ תונומת יצבק תספדה ללוכ

 ומ א

 תויעוצקמ תומלצמל ילטיגיד םוליצ בג

 %% 5זםאאג
 תיתיישעת תינועבצ תספדמ

 ,םוליצ תוכיאב בשחמ יצבקל
 םוליצ ריינ לע הסיפדמ

 44 לדוגב יטרדנטס ימיכוטופ
 ץחסזס ץאזאד 500/1000 :םגד

 העשב תונומת 100 הספדה בצק
 (חייש 1-כ) רתויב הכומנ ףד תולע

 .43 לדוגל םגד !!שדח

 99 03-5603947.ל0 ביבא"לת 36 םעה דחא ו

=. 



 , ו 7 ה

 םירוטילקת ןויכרא
 וכ: //וסחה6.ס0םזיס[\ וס
 .ססחו
 המ לכ (טעמכ) ליכמ הז רתא

 יגוס לע תעדל םתיצרש
 םויָכ םימייקה םירוטילקתה
 תורשפא םע דחי ,קושב
 .(כח[וח6 םתוא שוכרל
 רתאה לש יתריכמה ןפל רבעמ

0 - 

 שס
 חו

₪ 0 

 ,יעוצקמו בר עדימ וב ואצמת
 תויגולונכט טורפ תמגוד
 סיפיט ,(0\'ס ללוכ) תושדח
 ןויד ,60 לע עדימ תבירצל
 ןיבל 62% ןיב תומיאת רסוחב
 סיגוסמ םירוטילקת יננוכ
 ןויד תוצובקל הינפהו ,םינוש
 .תשרב סירחא עדימ תורוקמו
 .דקוממ עדימ ₪)
 טסקט ססובמ רתאה ₪)
 .תיפרג הניחבמ דאמ וכמעשמו

 וא

0-1 8 | 

 (רט6% וש [טפ 5
 וכ: /שצא.זחפס.6סוה/
 ףימ
 ראודב בתכמ םתלבק
 תפרוצמ ול ,ינורטקלאה
 חלושש "תיעזג" הנומת

 אל םלועמש עבשנ בתכמה

 םתא .וזכ הנומת םתיאר

 לע הלופכ הקלקה םיעצבמ
 אל איה םלוא הנומתה

 בוטה הרקמב .תחתפנ
 וזיאב םכתא לאוש בשחמה
 תא חותפל ופידעת הנכות

 חוטב אל ללכ רשאכ) ץבוקה

 הנכותה סכתושרבש
 עורגה הרקמבו (המיא תמה
 ךמסמ ךסמה לע חתפיי רתוי
 שירבי'גב בותכ ,טסקט
 !םישוע המ .תרבודמ
 (כט6% ווא 05 תנכות - ןכבו
 לש החיתפ תרשפאמ 5
 לש םינוש םיטמרופ 200-כ
 דוביע יצבק - םיצבק
 וליפאו תונומת ,םילילמת
 תרזעב ורצונש םיצבק
 (סיניא-גאלפ) הנכות-יפסות
 ריבש התועצמאב .םסינוש
 לכ טעמכ חותפל וחילצתש
 רימהל םג - ךכמ הרתיו ץבוק
 תעב ,םיצבק לש םיטמרופ ןיב
 .ךרוצה
 לש יוסינה תסריג תא ₪
 אלל דירוהל ןתינ הנכותה
 .םולשת
 הלעת האלמה הסריגה ₪)
 .םירלוד 50-כ םכל

6% 
 וכ: /'סזיסישפץסח|וחפ 5
 . לב

 ןמ ,םיקחשמו תונכות תדרוה
 ,ישיאה בשחמל סכילא תשרה

 תולועפה תחא איה
 ,דחמ טנרטניאב תוירלופופה
 .ךדיאמ תולכסתמה םג ךא
 תואמ םנשי ,עודיכ ,תשרב
 ,ינוילימ וליפא ילואו ,יפלא
 ןיאמ .הדרוהל םיצבק

 ךיא !םיליחתמ
 ןה וליא םיעדוי

 תובוט תונכות
 וליאו תוחלצומו

 ןבומב תוללכנ
 לש ילילשה
 לע לבחיי הרדגהה
 !"ןמזה
 50/66% - הז רתא
 ןורתפ קפסמ -
 .היעבל (יקלח ולו)

 תודגואמה תונכותה ןווגמ
 היורקה הירטמה תחת
 ,םישרמ טלחהב ,"1560%[50"
 םימייק ותמגוד םירתא םלוא
 לש ודוחיי .טנרטניאב עפשב
 ,הדרוהה םרטש ךכב 8%
 ללוכה ליעומ עדימ קפנמ אוה
 ,קחשמה /הנכותה לש רואת

 ,הדרוהל בוקה לקשמ
 ,םושייה לש חותיפה ךיראת
 ,ומד תנכות) ץבוקה גוס
 ,([זסשסז8 ,5 זס

 בוט 425  ץלמומ-

 תוילמינימ תכרעמ תושירד
 תורבחה ירתאל תוינפהו

 עדימ תלבקל ,תוחתפמה

 עדימ סג קפסמ רתאה .ףסונ
 עגרכ םיאצמנה םיקחשמ לע
 רשפאמ ןכו תורתוכה שארב
 לע ,הצופת תמישרל סשרהל

 ,םוחתב םינוכדע לבקל תנמ
 תרטמ .ינורטקלאה ראודב

 סכל רשפאל הזה עדימה
 םאה ,ירוירפא ,טילחהל

 קחשמ וא הנכות דירוהל
 םיצבק שפחל וא ,םימייוסמ
 .הדרוהל םירחא

 , ,:תונווגמ ןאכ תוירוגטקה
 תואנובשח) םיקסע תונכות
 ירפס ,תועקשה יקית לוהינ
 ךוניח ,(םינופלטו תובותכ
 דומיל ,תופש דומיל) עדמו

 ,(םידליל תונכות ,הספדה

 טרופס ,הלועפ) םיקחשמ
 הקיפרג ,(דועו היגטרטסא
 תונכות ,הנומת דוביע) בוציעו
 יאנפו החפשמ ,(היצרטסוליא

 ,םינוכתמ ,הקיסומ)
 טנרטניא ,(היגולורטסא
 ,ינורטקלא ראוד תונכות)

 .דועו (טא'צ ,ףודפד תונכות
 50066% - םיניינעתמל 6)
 ןדה דחוימ קרפ עיצמ
 םיצבק תדרוהבש תויתייעבב
 םיעצומה תונורתפבו תשרהמ
 תויעב לע רבגתהל תנמ לע
 ,רתיה ןיב ,ללוכ עדימה .הלא

 תדרוהל [ז66א/סז6 תונכות
 הליעיו תמכחותמ סיצבק
 .רתוי

 98 תונולח

 וכ: / שש. 661.60
 < סופח( שוש סו
 כספה 98/7 ח 6 וז
 חו|951.6ח.(₪.06ס| 8
 תא גרדשל אל וא גרדשל
 המ !הלעפהה תכרעמ
 "98 תונולחיי לש תונורתיה
 םאה "95 תונולח" ינפ לע
 הלעפהה תכרעמב םירופישה
 תחתמ"י קר םה השדחה
 ןתינש וא "עונמה הסכמל
 סייונישב םג ןיחבהל
 !םיינוציח "םייטמסוק"
 אב ,%61|6 תיבמ ,הז רתא
 טילחהל םכל רוזעל תנמ לע

 ,העשה העיגה סאה
 .דעצה תא תושעל ,םכתניחבמ

 לאושש תיסיסבה הלאשה
 - "!םתא ימ" איה רתאה
 ,םייקסע םישמתשמ

 והשמ אל 5% = ריבס =<

 סיבצעמ ,םייטרפ םישמתשמ
 יחתפמ ,םידלי ,םייפרג
 תא ןאכ ואצמת !םירתא
 תונורסחו תונורתי לש טורפ
 תצובק לכ רובע ,"98 תונולח"
 ,תובתכ סע דחי ,םישמתשמ
 סע תונויארו םירמאמ
 לע לכה - םוחתל סיחמומ
 רתיב ,טילחהל ולכותש תנמ
 ושעת סתא סג סאה ,תולק
 .המידק דעצה תא
 ...היצמרופניא רשוע 6)
 יושע םייוסמ בלשבש... ₪
 .לבלבמל ךופהל

₪9 
 ה"

 ןש"
. > 

 1 ון דה

626 
 כ :// יש ח612ןכוסח
 6.6ס0חו

 סויכ תוקסוע תובר תורבח
 תועצמאב הינופלט חותיפב
 רבדל תורשפאה .טנרטניאה
 ,החפשמ ינבו םירבח םע
 ,טנרטניאה ךרד ,םה רשאב
 לש תיסחי תוכומנה תויולעבו
 .םיברל תמסוק ,טנרטניאה

 הנכות הניה !\%6127ו006
 .וזכ הינופלט תרשפאמה
 סיסבב תדמועה היגולונכטה
 קר תלבגומ הניא הנכותה
 ,בשחמל בשחמ ןיב תרושקתל
 בשחמהמ גויח תרשפאמ אלא
 בלשב .ליגר ןופלטל םג םכלש
 תא דירוהל ולכות ןושאר
 םולשת אלל הנכותה
 .בשחמב םכלצא הניקתהלו
 רצק םושיר ךילהת רחאל
 תכרעמה תא תוסנל ולכות
 ןוכנל ואצמת סא .סניחב
 ,ףטוש שומיש הב תושעל
 ולכותו ןובשחל ףסכ ומירזה
 אוהש ןופלט לכל רשקתהל

 .סלועב

 ,היגולונכטב םיניינעתמל (₪)
 הב תוכורכה תויולעב

 תרשפא תמה רודישה תוכיאבו
 בחרנ [460 קרפ ,התועצמאב
 ,וללה תויגוסה לכב ןד
 .תורחאבו

 לארשיב םיבוטה ןויסנה ,עדיה ,קתווה םנווקאל יכ -<=

 ב וראפ
 776 81557 1570011 466055 0 ןקזי050ז 00 כז"

 !?6)וזק4 כ/

 !תוחוקלב העיקשמ טנווקא יכ -<=

 !תימוקמ החיועב דימת תואצמנ טנווקא תונחת יכ -<=

 וסופת אל םעפ ףא טנווקאב יב -<=

 םיקסע-קרב לש םיטפוא םיביס םנווקאב יב -<=
 !לארשיב םיריהמה

 !הלבגה אלל םניח הכימתה טנווקאב יב -<=

 אלל יועפוח-ישדוח יונמ ,תועונ יפל יונמ אצמת םנווקאב יב =

 ועופיח יעונמ ןוכדע ,פסאוגוא םוטניר ,םניח םירתא ןוסחיא טנווקאב יכ -<<=
 !םירכומשע םייעוצקמ םירתא תמקהו

 !לארטיב םיבוטה םיריחמב ן"לנו פפא

 טעו.

 ! 6106ק₪0 46 קמפ

"7 

 ,הלבגה
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 וו הבהו

 "םימרוי"ל הבהאב ץועי
 ה כ :// תסזחרפ.|
 ח6(/ --םזפחס סו וחספא ו
 ור

 תיפרג תבצעמ איה הדנרב
 תבהוא איה .וקסיצנרפ-ןסמ
 תרייצה .תויטקרפ תוחידב
 הרמת איה הילע הבוהאה
 איה .(ז!!ימ) הקיפמל-הד

 סע התטימ תא תקלוח
 קנופמו רוחש לותח - ןומייס

 הבוהאה היזיוולטה תינכותו

 "סולפ םיאושנ" איה הילע

 ןיא ,הזה יעוצקמה עקרה םע
 החתפ הדנרבש אלפ

 ימוחתב +ועי תורש טנרטניאב
 ,םיסחי תוכרעמו הבהאה
 םירדגומה הלא רובע דחוימב

 תקפסמ איה ."םימרוי"
 ,תובוט תוציעו ריבכמל םיפיט

 לש תולאשל הנוע איה

 תרפסמ איה ,םיכובנ םיבהוא
 תושיגפ לע םידיחפמ םירופיס

 ן

 חפט תפשוח ןיבל ןיבו תורווע
 רישעה המלועמ םייחפטו
 ןווגמהו
 הרטמ ןעמל השענ לכה ₪9
 .קפס ןיא ךכב .הבוט
 לש התויעוצקמ יבגל ₪)
 .קפס ונבלב סייק ךכב ,הדנרב

 ווגותו| הרבו

 לב טיפסה
 !ה כ : / ישע חרס כר
 8.6//6סזו
 דחא לש ומש אוה לב סיפממ
 םימסרופמ רתויה םיסוטמה
 אוה .הינשה םלועה תמחלמב

 8-17-ה יציצפמ ןיב היה
 ידי לע ונבנש סינושארה

 (1941 תנשב) גניאוב תרבח
 25 םילשהל ןושארה היהו
 ביואה חטש לעמ תומישמ
 דחא ףאש ילבמ ,יצאנה

 עגפיי ותווצ ישנאמ
 תעב ,רתוי רחואמ םסינש
 "רובק" היה יילב סיפממי"יש

 םיסוטמל תורבק תיבב קומע
 ריעה יבשות וטילחה ,םינשי

 םייחל וריזחהל סיפממ
 ,זא השעמה רופיס תודוא
 תושענה תויוליעפה תודוא

 תודואו ויתובקעב סויכ
 תוננכותמה תויוליעפה

 .הז רתאב -דיתעל

 (ילאוטריוו יזיפ) למס 6)
 ןיב ןוכנ בולישבש המצועל
 הנוכמו םדא
 סיניינועמ ונייה המכ דע 6
 םדא ןיב ,הזכש בולישב

 תיפוסוליפ הלאש !הנוכמו
 לקשמ תדבכ

5 

 דגא

 תכשיט שס 1[

 םה דגא לש םיסובוטואה
 תנידממ דרפנ יתלב קלח

 ןכו םיטקשה הימיב ,לארשי

 ץלמומ 5

 רתאה .המחלמ תותיעב
 עדימ ללוכ הרבחה לש שדחה
 תישארמ ,הלש הירוטסהה לע
 גיצמו ,ונא ונימי דעו התמקה
 תמגוד ,היגלטסונ יטירפ

 תויזכרמה תונחתה תונומת
 הלא תמועל ,םויכ דגא לש
 תֶעְוִמִתו רבעב תומייק ויהש
 + םיסובוטואה ימגד לכ לש
 תא ,םיתרשמ ןיידעו ,ותרשש
 ינכט טרפמ םע ,הרבחה
 .םתודוא קיודמ
 יתורש רתאה קפסמ ,ןכ ומכ
 לש תורשה יווק לע ןיעידומ

 ,םיסיטרכ לע עדימו דגא
 .תודחוימ תוחנהו תויסיטרכ
 רוחבל ולכות ,אמגודל ,ךכ

 םתא הנממ ריעה תא
 דעיה ריע תא ,עוסנל םישקבמ

 העיסנה תעשו סוי תאו סכלש
 ולבקתו ,םכדי לע םיפדעומה

 דגא יווק תמישר תא
 וז העיסנל םייטנוולרה

 תנמוזמ רתאל םישלוגל ₪)
 יאשונ םיקחשמ לש הרוש
 תורחת ,םילזאפ :םייסרפ

 ,היוירט ןודיח ,םירופיס
 דועו ןורכז קחשמ

₪ 

 השדחה תישופיחה

 כ: 6
 לש השדחה טפסנוקה תינוכמ
 תישופיחה - ןגאווסקלופ

 תואיצמל הכפה - השדחה
 ראה ישיבכב סויכ הענ איהו
 עדימ קפסמ רתאה .םלועהו

 הלוגליג תודוא ןווגמו בר

 תישופיחה לש שדחה
 ,תודבוע :תיגולותימה
 יבלש טורפ ,םיינכט םיטרפמ

 ,תינוכמה לש רוצייהו ןונכתה

 תונחו עפשב תונומת
 סירזבא רכממל תילאוטריו
 .םייטנוולר
 םכיניבש םייתריציה ₪9
 תא רתאב בצעל סינמזומ
 .סהלש תירוקמה תישופיחה

 רוזחימב םיאשונ

 תכ :// רתע. |
 /ח5/015.00חה

 הלע םיימעפ אלו םעפ אל

 תלוספה יררה אשונב ןויד

 - םירציימ ,םדאה ינב ,ונאש
 םימייאמה תלוספ יררה

 והשמ אל ד%% | ריבס = >

 ףיצהלו םהיתודג לע תולעל
 וניה תלוספ רוזחימ .ונתוא
 .היעבל םייוסמ ןורתפ

 ואצמי אשונב םיניינעתמה
 ,םוחתב תוינכדע תושדח ןאכ
 הינפה ,םלועה יבחר לכמ

 רוזחימ ןאשונש ןויד תוצובקל
 הביבסה תוכיא לע הרימשו
 שי - ןכ) תויטנוולר תונכותו
 אלל הדרוהל ןקלח - (הלאכ
 - ןקלחו רתאה ןמ םולשת

 השיכרל - רתוי תויניצרה
 .סולשתב

 המ סושמש ,בושח םוחת ₪
 לש ןייטעב תיוז ןרקל קחדנ
 .תוימויה תושדחה
 רתאב עקרה תקיסומ 6)
 ..רופיש תשרוד

 םיחסו לוהוכלאמ הליחג
 םידוהיל
 חוזק: // רש. טס .0
9' 
 ,תוידוהי תוחפשמו םידוהי

 סהייח רשא ,םה רשאב

 תורכמתה בקע "וסרהנ"

 ו
 ,לוהוכלאל וא םימסל
 צועיו הרזעל תונפל םינמזומ
 ןודנה רתאה .ליינה תבותכב

 ,יביטקייבואו בוט רתא אוה
 הרזעה תא קפסי אל סא םגש
 םיקקזנ סתא הל תיסיפה
 ,(תויפרגואיג תולבגמ בקע)
 שורדה עדימה תא קפסי אוה
 ןעמל לועפל היצביטומה תאו
 .רתוי םיאירב סייח

 ועדחה ןדיעה

 זכי חס
 סחו
 איצוה 19-ה האמה ףוסב
 ןיזאגמ וש דרנרב יגרו'ג רואל
 [אסא חס םשב ינשדח
 רידגהל התיה ותרטמ .סטזחס|
 - זא לש שדחה םלועה תא

 .השדח האמ לש התליחת

 ,טנרטניאה ןדיעב ,תעכ
 הרודהמה .תרוסמה תכשמנ
 ןיזאגמה לש תילאוטריוה
 תמגוד םיאשונב תקסוע
 ילגרה ,תיטסילוה האופר
 ,שפנו ףוג ,םינוכנ הליכא

 הרבחב תדה לש הדיקפת
 .'וכו תינרדומה
 סירתאל סירושיק רתאב 6)
 .םוחתל םיבורקה סירחא
 .ידמ יטיא רתאה 6)

 ארזע ידי לע שגומ רודמה

 ,םידלי םולש
 ,ןבומכ והקספהב םירבדמ המ לע .רפסה תיבל םירזוח סלוכו רמגנ לודגה שפוחה

 עובש היהש רפסמ דחאה :שפוחב תישע המ - רועישב הלאשנש הדיחיה הלאשה לע
 דנלינסידב םתוחא סע ויהש ורמא סימואתה .הינקב יראפס לויטב תרחאהו ןודנולב
 ומכש רורב היה יל םג) סליה ילרוובב ויהש ורמאו ורקיש םידלי השימחו

 .(...תודוהל םיענ םהל היה אל לבא ,םיישדוח היזיוולט ואר קר םה ,םלוכ
 .ימלוע עסמב יתייהש ענכשל הייעב ןיא ,ינומכ טנרטניא תייחל לבא
 םגמגל לכואש םירופסה סיטפשמב יתיא חצנתהל לכוי אל שיא

 סלועב םירחא תומוקממ םידלי יתרכה אלש ןועטל ,תינפיב
 תונויזח יוליגל ,וישכעו ןאכ ,ילא תוולתהל יותיפב דומעל וא
 ,תורוגח וקדה .ונימב דיחי ילטיגיד פוקסודיילקב םיקתרמ

 .סיאירממ ונחנא - האקה תויקש וחתפ

 ן 1 ו ו
 םיליח רצוא
 שש !יסיע|סחט.6סחר /!םחט 65/7 016א רה[

 ונל ורזעיש םייסיסב םיטפשמ דומלל ךירצ ,תישאר

 םע רשקתל

 היסולכואה

 הז רתא .תימוקמה
 ןונגנמ עיצמ
 רבעמל ללכושמ

 הפשמ ריהמ
 רמאנ .הפשל

 ונתפש יכ ונידוהו
 וניצרו תירבע
 םירמוא ךיא תעדל

 ,תיכרותב םולש

 - הזמ לק ןיא ' :
 תוארל רשפא רבכ הנהו היכרות לש לגדה לע םיצחול

 .האטבל שי ךיאו הלימה תא סיבתוכ ךיא עומשלו

 ןפיב רוקיב
 שש ןש//חססשש.ח61/125/6ו055 וסוחר .[רזחר]|

 ץעע.ח!55סטזו.000/--6563382/

 ןושארה .תינפיה תוברתה תרכהל םיביבח םירתא ינש

 רשפא ןאכ .םידליל דחוימב ןנכותמ ךא יטיא תצק
 רופיצ רוציל ךיא דומלל
 תונמא) ימאגירואב
 אורקל ,(ריינ ילופיק
 םע תודגא עומשלו

 סירויצב תוולמה תוינפי
 הכרדה לבקלו םיביבח

 קרמ לושיבל סינוכתמו

 ישוסו אלפומ וסימ
 .הרגמו םיעט

 ךירדמה - ינשה רתאה

 7 א |

 6₪6|600 םידליה רתאמ

2. 

 יש
 דומלל רשפאמ - תינפיה הפשלו תוברתל ףיקמה

 הכרדה קפסמו תועבצא רשע לע תינפיב רופסל

 .הליכאה תולקמ - קיטספו'צב םילכוא ךיא תונומתב

 םירבח
 עשה 6776. שהר / שש יעעפוכןכ!5/ וס .[רזזח]

 ץעושש/.6ןכס!5.6סחו /50זי0/
 לע דומלל תנייוצמ ךרד איה םירבח םע תובתכתה

 הנשב .םכליג ינב םידלי ריכהלו םלועה לכב תויוברת

 הפוריאב רוקיבבשכ םירוהה תא עיתפהל ולכות האבה

 .סיראפב ןימסי תא רקבל תויונפ םייתעש ושקבת

 לכמ םידלי לש תובותכ תואמ עיצמ ןושארה רתאה

 .םיאליג ךתח יפל םינייוממ ,םלועה יבחר

 ,רפסה תיבב הרומה ףותישב ,ןגראל ולכות ינשה רתאב

 םוקממ ,המואת התיכ םע רשק לש ןיינעמ טקייורפ

 .םלועב רחא

 ?הותח יל תאבה החו
 עששע/.חרו6ח 065.60 / חזה / 16/0056
 6סןכ6-חהר .!ר חה[

 ,בור יפ לע ,הליכמה תרפופש התוא - פוקסודיילק

 ןבוביס םסעש ,תוינועבצ ריינ תוסיפ וא תיכוכז ירבש
 תוארמ םירצונ
 - םיביהרמ

 ,הוואיגב וישכע 80% א
 טנרטניאב

 .סניחבו < %
 רשכומ תנכתמ ה

 ידוחיי םלוע תולגל ךרד דוע םכל קינעי לאכימ םשב

 קחשמ והז .םיעבצו תורוצ לש םלוע - קתרמו

 ויביכרממ קלחב ךא ,ןמזה לכ הנתשמה יביטקארטניא

 ,(המודכו חרפ ,גד) תונומתה אשונ - טולשל רשפא
 !רתויב צלמומ .םידחוימ םיטקפאו םייונישה תוריהמ

 4068 ה רוה

 [מזר==



 א

 \ הו

 זז \( 6
 תכ://ש.סו1-
 שס .ססוחו

 תיטפמייס תילאוטריו הירלג
 הטנלטאב תמקוממה ,וז
 תונמא הגיצמ ,הייגרו'גבש
 םינמאה .הבטימב תינרדומ
 ,םירכּומ םניא הב םיגיצמה
 תוירלגה ןמ וז ןיאו ,ילוא
 סלוא ,םלועב תומסרופמה

 תוירוקמו רתאב טווינה תולק
 םולע רתא תוכפוה ,תוריציה

 תיתימא הנינפל הז םש

 .תונמאה יבבוחל
 לוכי הירלגב טוטישה

 יפל ,ןמאה םש יפל תושעהל
 ,ףונ תונומת) הריציה גוס
 (יוכו ףוג םושיר ,םינפ םושיר

 ,ןמש יעבצ) סוידמה יפל וא

 ו
 דווינוה לש הידמיטלוחה תיירפס

 |ו הו

 ,םילטספ ,םיילירקא םיעבצ
 .(יוכו םחפ
 .וטנ תונמא :םילימ יתשב ₪)
 רתוי תוארל םיצור ונייה 6)
 .תשרב הזמ

 % ה

 םידחוימ םיטקפאו םילולעפ
 כ: / שש .יע[א ו .ססחה
 רתויל םידע ונא הנורחאל
 םילולעפ יריתע םיטרס רתויו
 םיניינועמ .םידחוימ םיטקפאו
 וליאב ,אמגודל ,תעדל
 ירצוי ושמתשה תוקינכט
 תנמ לע ,"ןודגמרא" טרסה
 םידיאורטסאה תא רוציל
 ינפ לע ולפנש םיינתמיאה
 םתחת םיערוז ,+ראה רודכ
 הכ ןפואב ,סרהו ןברוח
 תעדל סיניינועמ !יטסילאיר
 ושמתשה סיעצמא וליאב

 לע י"הליזדוגיי טרסה ירצוי
 ינתמיא רואזוניד אורבל תנמ
 לכ יטסילארו ,דחמ ,ךכ לכ

 !ךדיאמ ,ךכ

 ש ]

 תתוכ: /// סו ןעריעסססו.6סזהר / חרט!!! / א וזה |
 ואדיו ינוטרסו דנואס יצבק ,תונומת לש סוצע ףסוא הליכמ דווילוה לש הידמיטלומה תיירפס
 ,םיידממ-תלת תומלוע ,תונוש ייהמירז"' תויגולונכטב סינוטרסב תופצלו ןיזאהל תורשפא ,הדרוהל

 דווילוהש רתויב םייוושכעה םיטרסה ךותמ סיחוקל םלוכ - םינוש םיקחשמו 500060%8 תוגצמ
 הגיגח - הרהמב יוצרה טרסל עיגהל ןתינש ךכ ,886-ה יפל תרדוסמ םיטרסה תמישר .הקיפנמ
 .הידמיטלומהו עונלוקה ימוחת יבבוחל תיתימא
 ליכמה ,בחרנה !ווזק:/ /חס|!עושיססס.6סחו/ רתאמ קלח םצעב הניה דווילוה לש הידמיטלומה תיירפס
 ,עונלוק יטרס לש תויעוצקמ תוריקס

 בוט 42% ץלמומ ₪

 ןוכנה םוקמל םתעגה - ןכבו
 גיצמ הז רתא לש החיתפה ףד
 וקפוהש םיטרס לש המישר
 תמגוד ,הנורחאה תעב
 סויה ,קינטיט ,ללחב םידובא

 ,4 ינימשה עסונה ,ישילשה

 תודוא .דועו ישימחה טנמלאה
 ואצמת טרס לכ

 תודוא בר עדימ
 םיטקפאה
 םידחוימה
 םידחיימה
 הז עדימ .ותוא
 סירואת ללוכ
 תובתכ ,םיינכט
 לע"תוטרפמה
 תוקינכטה
 תויוושכעה
 תונויארו ףנעב

 .םוחתב םיריכב םע
 ןוחבל וצריש סכמ ולא ₪)
 םיטקפאה ורצונ דציכ
 וקפוהש םיטרסב סידחוימה
 ןויכרא ןאכ ואצמי ,רבעב
 דע תינרוחא ,תאז רשפאמה
 .1994 תנש
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 םיחקו)ה

 חת 1ןכ : / יש .16-
 סי/טחפז5.6סהה

 םינרקאל ותלעהל ליבקמב

 שדחה הלועפה טרס לש
 ,"םימקונהיי
 לע ססובמה
 תרדס
 היזיוולטה

 החילצמה
 םיעבשה תונשמ
 הארקנ איה זא)

 םע תוחישו סיטרסה ריעמ תוירט/תושדח ,היזיוולטו ואדיו
 .דווילוה תא "םישועייש םישנאה -

 ישמתשמ ןהו ?6 ישמתשמ ןה ₪ :
 הדימב ,תונהל סילוכי שוטניקמ
 .עיצמ רתאהש "תוירכוסייהמ ,הווש
 ואדיוה יצבקמ קלח יכ בל ומיש 9
 םילקוש םיטרסה תוגצמו
 תשרדנ ןכ לעו םיבר םיטייב-אגמ
 םתדרוה ךילהתב הבר תונלבס
 .בשחמל םכילא

₪ 

 והשמ אל %% | ריבס <>

 םיחאה" םילעמ ,("םילמוגה"
 טנרטניאה רתא תא םג "רנרוו
 תא רפסמ רתאה .טרסה לש

 ינכוס דמצ לש םרופיס

 (סנייפ ףלר) דיטס ןו'ג :הכלמה
 ,אילפהל סמונמהו חורה רק
 (ןמרות המוא) ליפ המאו
 .תינלטקהו המישנה תרצוע
 רסמ עונמל איה םתמישמ
 -ירנוק ןוש) רטניו הד טסוגוא
 (עשרה דיקפתב הנושארל
 םלועה לע טלתשהלמ
 תטלחומ הטילש תועצמאב

 רודכ ינפ לע ריואה גזמ לע

 .צראה
 םישרמ רליירטל ףסונב ₪9
 ואצמת ,טרסה ךותמ תונומתו
 סינכיש ,דחוימ ןודיח רתאב
 רופיס ךות לא םכתא
 ינייפואה לייטסב ,הלילעה
 ..ומצע טרסל
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 ןליד בוב
 תכ:// שוש. סססס/!םח
 ססחו

 המדנ ,יטנרביקה םלועל ץוחמ
 ןיב התיה הנורחאה הנשה יכ
 רמזה לש הריירקב תוחלצומה

 תחלצומה אל םא ,ןליד בוב

 הרכהל וכז ויתועפוה .ןהבש

 טס ץ18ב

 - ןורחאה ומובלאו תינומה

 אוה - דוחוס (כטו 0[ \וח4
 תא רכמש ןליד לש םובלאה
 רתויב ברה םיקתועה רפסמ
 .הכ דע
 תרבח ,המצע תשרבו
 בובל המיקה ייהיבמולוק"
 ,ףיקמ טנרטניא רתא ןליד
 תוליעפ תונש תורשע םכסמה
 סיסב ןאכ ואצמת .תפתושמ
 ,ויריש תולימ לש םינותנ
 םירידנ םימוליצב תופצל
 לכמ דנואס תומיגדל ןיזאהלו
 םסעפ יא טילקה ןלידש ריש

 .וייחב
 .יעוצקמו יביסמ רתא 6)

₪ 

 בוט 455  ץלמומ <

 ('הו

 5אווחו !חזס
 תוזכ: ///5ששזחחח!ס .6סחה

 םימל סיצפוק םתאש ינפל

 ועדתש ץלמומ ,םירקה
 תשר סא םג .תוחשל
 תלגוסמ הניא טנרטניאה

 ,היחש סכתא דמלל (ןיידע)

 רתא תועצמאב ,תקפסמ איה
 רושקה לכב ץועיו עדימ ,הז
 הנוכנ הנוזת ,היחש תוקינכטל
 ןכו ןומיא תוטיש ,םינייחשל
 לע ,םלועה יבחר לכמ ,עדימ

 וב תוכרענה היחש תויורחת
 רתאב ךא ,אשונ ותואב ₪)
 תוקוניתל םירוה - ירמגל רחא

 ,טעומ סישדוח רפסמ ינב
 תא ךופהל סיניינועמה
 ,הרושה ןמ סינייחשל םהידלי

 תבותכב יטנוולר עדימ ואצמי
 תוכי / / אואה !םח פאו .6סחו

 ל

 םירהה ינפוא ףד

 תוזוכ: / / תא .חו! 6[ .חסו
 ,םכמ המכ עיתפי הזו ןכתי
 לע הביכרה טרופס םסלוא

 טרופס ףנע וניא סירה ינפוא
 30-ה תונשב ותישאר .שדח
 לבא ,תיחכונה האמה לש
 התיה ולש הלודגה הצואתה
 הז רתא .80-הו 70-ה תונשב
 ףנע תודוא בר עדימ קפסמ
 חול תמגוד ,הז ינוגסס טרופס

 ,תויופצ תויורחת לש םיעורא

 תויורחת לש תואצות םוסרפ

 ,תונומת ,הנורחאל וכרענש
 םירושיקו םייט-קיווק ינוטרס

 ,םייטנוולר םירתא תורשעל
 ינפוא תורציימה תורבח לש
 םיוולנ םירצומל תורבח ,סירה

 היצמרופניאו עושעש ירתאו

 תעדל םתיצרש המ לכ ₪)

 והשמ אל 5% ריבס <>

 סינט דוחיל
 זכי. סחח!5סח6.
 ססחו

 הניא טנרטניאה תשרש ךכב
 םסכתא דמלל ,ןיידע ,תלגוסמ
 תמועל ,םאה .ונד רבכ ,היחש

 דמלל תלגוסמ איה ,תאז

 ןימאמ הז רתא !סינט םכתא
 הווהמ אוה .ןכש
 ןייל-ןוא ךירדמ

 החיתפ תוטבחל

 ,תוקזחו תוריהמ
 ,תויתוכיא די בג תוטבח
 תייארו הנוכנ םיילגר תדובע
 .הנובנ קחשמ
 אל םא םג ,ןיינעמ ןויסנ ₪)
 .דחוימב יטקרפ
 ינקתמו ינודעומ תמישר ₪
 תפרוצמה ,ב"הראב סינטה
 ונרובע תיטנוולר הניא ,רתאל

 .לארשיב ,ןאכ
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 וו ויגו תור ייז

 םלועל ביבסמ
 תתוכ:/'/זט556]|.ש/ססוזםשס
 | סט
 שורפל םעפ םתבשח םאה
 תא עורקל"ו םכתדובעמ
 רסחו ךשוממ לויטב "שיבכה
 קוידב הז - ןכבו !םירוצעמ
 ריעצה גוזה השעש המ

 סתא .הז רתא םיקהש
 םהילא ףרטצהל סינמזומ

 העשת לש עסמ - עסמה ןמויל
 יבחרב תונידמ 26-ל ,םישדוח

 120-כב הוולמ דועתה .סלועה

 לע הלדגהל תונתינה תונומת

 חפט תופשוחו ךסמה לכ ינפ

 היצזיליביצהו עבטה יאלפמ

 המדאה ינפ לע םירוזפה

 תונידמ יפל תוגווסמ תונומתה

 ,הילרטסוא :ןהמ המכ תונמל)

 ,ודוה ,ייגיפ ייא ,ןווי ,תפרצ

 ,רופגניס ,דנליאת ,ןילופ

 (דועו גנוק-גנוה ,ץיווש ,הינמרג

 ,ץיצהל אלא רתונ אל ונלו

 המכ דומלל ילואו ,אנקל

 שמממ אוהשכ םדא רשואמ
 .וייח םולח תא

 םג ללוכ רתאב עדימה ₪

 תועצוממ תואצוה תלבט
 בושח עדימ) ץרא לכב היהשל

 לייטל םידתעתמל דאמ

 תמישרו (ולא תונידמב
 תוריית ירתאל םירושיק

 תשרב סירחא םירחבנ
 ,םנטאיוב לויטל םג םהיניב)
 200-כב הוולמ ,גוז ותוא ךרעש
 .(תויטנתוא תונומת
 רואתב רתוי ןאכ רבודמ 6)
 רתאב תוחפו תישיא היווח
 .יעוצקמ תוריית

 ּפ

 ןופח-יתב לא ימינפ טבח
 וכ: / שוש [וס1[שז6
 ססחו

 !ביהראב השפוח סיננכתמ

 ,שארמ םירדח ןימזהל סיצור
 דציכ םיחוטב אל סלוא
 ?םינפבמ וללה םירדחה םיארנ
 (יקלח ולו) ןורתפ שי תעכ

 ליכמה ,הז רתא לש ותומדב

 לש שופיחל ןתינ ןויכרא
 תא םיארמה ואדיו ינוטרס
 תותשרב םירדחה םינפ
 ,865| (/57!65 תמגוד תואנולמ
 חווק- וא [3ס|ו00ע !חח ,(ו!וסח
 תונוש םירעב ,6סזווסח
 רשפאמ ,ןכ ומכ .ב"יהראב
 הביבסה לא הצצה רתאה
 יבולה ,ןולמה לש תינוציחה
 אוהש םידחוימה םיתורשהו
 .עיצמ
 ...בושח תורש ₪)
 ,ויתולוכיב לבגומ ךא... ₪9
 לש םסצמוצמה רפסמה בקע
 זוחא) הפ םימייקה םינוטרסה

 ןולמה יתב ללכמ דאמ ןטק
 בקעו (ןאכ ללכנ ב"הראב

 סינוטרס לש ימוסרפה יפואה
 .הלא

 'אנ3ו| תיביבוו

 טנרטניאב ויקיברב

 ון: / שש. פס סס6טס

 ח.6סהו

 ףולא אוה ,עודיכ ,ילארשיה

 רבצ ונתאמ דחא לכ .לגנמה

 "ףונפנ"'ב םייוסמ "קתו"
 סאה - הלאשה תלאשנו

 המ דוע שי טנרטניאה תשרל

 !הז םסוחתב ונתוא דמלל

 וז הלאשל הבושתה - ןכבו

 יכ רבתסמ .תיבויח איה
 לגנמהו קייטסה ירוחאמ

 הז רתאו המלש הרות תדמוע

 הרטמב קוידב אב

 הרות ונתוא דמלל

 טקא תא ךופהלו וז
 "םתסיי'מ "ףונפינ"ה
 תא ריבעהל ךרד
 תונמאל ,תבשה סוי
 .המשל

 המ ןאכ ודמלת ךכ
 הילצ ןיב לדבהה

 ,רשב לש ןושיע ןיבל |
 לש םיקלח וליא
 ןשעל ףידע הרפה

 המ ,תולצל ףידע וליאו
 תונורסחה המו תונורתיה
 תמועל זג ויקיברב קפסמש
 ,םימחפ תועצמאב לעפומה הז
 ויק-יב-רב הלימה רוקמ המ
 תויגוס ראשו ,השוריפ המו

 ."תונשע"
 רתאב םיאשונה תמישר 6)
 .ילאמשה ןולחב העיפומ

 ,ואצמתו הטמ יפלכ הב ופדפד

 םינוכתמ קרפ ,ראשה ןיב

 ןיכהל דציכ טרפמה ,דחוימ

 בטור ,תונוש תודנירמ
 ןומיל בטור ,ויקיברב

 קרפ ,דועו םירגרובמהל

 רשב ןושיעו תיילצ תוקינכט

 םיפיט קרפ ,םינעוצקמל

 קרפ וליפאו םיעוציבה רופישל

 תולאש לע הנועה בחרנ 3
 ,רשבה תיילצ םוחתב תוחיכש

 .םיברה (וימעטו) וינווג לע

 סנכהל טושפ רתוי אל ₪)
 ןימזהלו הבוט הדעסמל

 זיסיסעו לודג קייטס



 וג'גוו|ו ובו

 םייח ילעבל תופורת
 וכ: יש! .ףסיש/ 6
 שחה

 - הבוהאה םכתבלכ - ןוש
 עיגה !סייניש לופיטל הקוקז

 - הקנאיב תא ןסחל ןמזה
 דגנ - המיהדמה סכתלותח

 יאדו םתא - ןכ !תולחמ
 רוסמה ולופיט לע םיכמוס
 דמחמה תייחב רנירטוה לש
 םתייה אל סלוא ,םכלש
 תופורתה ןהמ תעדל םיצור
 תולככ ירחא !הל ןתונ אוהש
 התיה וז הפורת םא - לכה

 ריבס - םכרובע תדעוימ
 קמועל רתוי םירקוח םתייהש
 תועפשה המ ,השוע איה המ
 איה המכ דעו הלש יאוולה
 סא ,עודמ .שומישל החוטב
 המוד ןפואב גוהנל אל ,ןכ
 !הקנאיבב וא ןושב רבודמשכ

 רתאמ קלח אוהש ,הז רתא 6
 ,יאקירמאה תואירבה דרשמ
 תעדל םתיצרש המ לכ ליכמ

 ילעבל ןוזמ לעו תופורת לע
 ןוחבל םכל רשפאמו םייח
 םירדחומה "םירמוחייה םהמ
 םהל רשפאל תנמ לע ,םפוגל
 .רתוי ההובג םייח תוכיא

 קנעה ןונוידה רחא שופיחה

 וכ: ///5006 56.0
 50/50. חור[
 2000-כ ךשמב ,ןמזמ אל דע

 קנעה ןונוידה בשחנ ,הנש
 .יגולותימ טעמכ םייח-לעבל
 ,דחפל אשומ היה אוה
 ןימה ברקב המהדתו היסטנפ

 !ךכל תוביסה ןהמ .ישונאה
 !הקדצה ךכל שי סאה
 ןירותסמה תא ףשוח הז רתא
 םישרמ ימימ-תת רוצי ףפואה
 ,ףלאמ עדימ ןאכ ואצמת .הז

 םינוידב ףתתשהל תורשפאו

 לחה - אוהש אשונ לכב

 הלכו ברחה גד לש הימוטנאב

 לש ייםיינופצמייה םיטקפסאב

 םג ילואו) םייח ילעב לופכש

 לש םינושה םינזה תודוא
 סויכ םימייקה ,קנעה ןונוידה
 הנעמו ,סונאיקואה יקמעמב
 :תונרקסמ תולאש רפסמ לע
 !תמאב לודג אוה המכ דע
 תביבס יהמ !ןוזנ אוה הממ
 !ולש תיעבטה םייחה

 םימולצתב הוולמ רתאה 6₪)
 .השחמהל םיבר םירויאו

 -םיקמעמה תריוואב ילוא 60
 עקר לע ,ההכ לוחכ ללמ
 דאמ השק בוליש אוה ,רוחש

 .האירקל

 בל

 היגולויב
 וכ :// עי. סוס!סע6
 סחו

 ןיא ,עבטה תואלפנ תא ןיבהל

 סקמוע לא "השירחיי ושורפ

 עסמ וא סרכ יבע םירפס לש
 ,תוכבוסמ תוירואת ןיב רקע

 וא תונבומ יתלב תואחסונ
 םיירלוקלומ םימישרת

 .תיניסה הפשל םילוקשה
 -דח8 81000 ?!069 - הז רתא
 הסינכה רעש תא הווהמ
 עבטה םלוע לא םכלש

 הרורב הפשב ,הביבסהו
 , .תנבומו
 'תויוליעפ ליכמ רתאב קרפ לכ
 רופישל תויביטקארטניא
 תמישר ,ןודנה אשונה תנבה
 םירתאל תיתוכיא םירושיק

 אשונב םינדה תשרב םירחא
 תובתכל השיג ,ןודנה

 םוחתב םייעוצקמ םירמאמו

 .(...בורקה דיתעב ,םדא ינב
 .יעוצקמו ףיקמ ₪)
 .םניחב הניא עדימל השיגה 6)
 קָפְסמש עדימב שומישה ימד
 הששל םירלוד 10 םה רתאה

 .םישדוח
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 צו'ו ורון

 תשרב היגולורטסא
 וכ: צי. םפוזס|ס0טסו
 סחר
 עדימ סוש ליכמ וניא הז רתא
 דחי םלוא ומצע לשמ ימינפ
 תדוקנ הווהמ אוה ,תאז סע

 הנממ ליחתהל תצלמומ אצומ
 ולוכש ילאוטריו עסמ

 רידגהל ןתינ .היגולורטסא

 לש תיב ףלא"כ הז רתא

 ,עמשמ יתרת ,'"היגולורטסאה
 ,ליכמ אוה ,406--ה יפל גווסמ
 ,תורשעל רושיק ,תוא לכ תחת
 םירתא ,תואמל סיתעלו
 ימוחתב סיקסועה
 היגולורמונה ,היגולורטסאה
 .היגולותימהו

 תוינפה ןאכ ואצמת ךכ
 תיזחת םיקפסמה םירתאל

 ןקלח) תיגולורטסא

 (תוחפ ןקלח ,רתוי תויעוצקמ
 םתאש םינותנ יפ לע
 12 לע יללכ עדימ ,םיאלממ

 לע ,הלבקה לע ,תולזמה

 ימוחתב בשחמ תונכות
 ,היגולורמונהו היגולורטסאה
 םיניזאגמ לש םירתאל תוינפה
 םיספדומ וא/ו םיינורטקלא
 היגולורטסא ,וללה םימוחתב

 היגולותימ ,תיטסיהדוב
 תולזמ ןיב המאתה ,תינווי
 ילעב לש םיפוקסורוה וליפאו

 .םייח
 רתא תוארהל ךירצ ךכ ₪)
 תשרב תוינפה

5 

 היצמרופניאסיד

 תתוכ:// שעשו 151חס.6סחר
 המ תעדל סיניינועמ םתא סא
 דומלל ,קזורפ השוע קוידב

 ,היגולונכטונאנ לע

 ,שדח ימלוע רדס ,הקירטמויב
 םיאשונ ראשו יפולח קלד
 ופוחוסזחוסווסח רתא ,םיניינעמ
 קפא הנדע 'פורפ תצלמהב)

 רתא וניה (ייה-לט תרכבחמ

 רתאה ילהנמ .םכרובע ץלמומ
 םישמתשמ םהש םינעוט
 סינימא עדימ תורוקמב
 ךוחופ תמגוד ,דחוימב
 א ,ורסו וז ו
 םירתאו ,/4ווטחו\ /וסחוח(ע וא

 םייביטנרטלא
 7-!%6/ תמגוד
 \ס)ס וא
 אופ
 תוירוגטקה
 לש תוישארה
 ןה רתאה
 ,הלומעת

 ,תוברת
 ,הרוזנצ

 רזגנ ןהמו ,תושדחו תונכפהמ
 אוה םהב סיאשונה ללש
 יטיא דאמ רתאה .לפטמ
 תוחפל ןיינעמ סלוא ,םנמא
 .הדימ התואב
 "היצמרופניאסידי תועצמאב
 םירתאל עיגהל ולכות
 108 ומכ ,םירחא םינייוצמ
 :[פחווהו 5[ ש\סןסחוע

 [רוכ /  / א.( 1. סח
 סא / ה חח

 ךכ לע דומללו

 תייסולכואש
 סלועב םישנה
 60 ליג לעמ

 עיגתו ,2025 תנש דע לפכות

 רתאל וא ,ןוילימ 645-כל

 :"ימלועה ןיסולכואה ןועשיי
 תוכי: / /צואש. סח. 0
 םוח / 16 / כסק6106%/
 קלח אלא וניא תאז לכו ₪)
 רתאב ואצמתש הממ ןטק

 ...הז רישע
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 והשמ אל 5% ריבס <> בוט 42> ץלמומ

 |וד |נכנ

 דרוסבאה תיירנג

 תווכ://םט5טזסס |96
 סחו

 הכורעת הווהמ הז רתא
 .ןפוד תאצוי תילאוטריו
 םה וז הכורעת לש היגצומ
 תוצוח יטלש ,תמוסרפ יטלש
 דחיימהש ,םירחא םיטלשו

 םייתימא םתויה אוה םתוא
 סירזומ םג סלוא ,דחמ רתויב

 ךדיאמ דחוימב
 הנומת"י :רמוא עודיה םגתפה
 "םילימ ףלא הווש תחא

 תועמשמ לבקמ הז םגתפ
 הז רתאל סכסנכהב תדחוימ

 .םילימב וילע הברנ אל ןכלו

 סכיניע ומב וחכווהו וסנכה
 למומ .םירומא םירבד המב

 תורעהה תא אורקל סג

 תופסוותמש תויטסקרסה
 .הנומת לכל

 סוליצ םכתושרב סא - בגאו

 תוצוח טלש וא תמוסרפ לש

 הפשב) דחוימב סירזומ
 ,תילגנאה

 ,(םתסה ןמ
 םתא
 סינמזומ
 חולשל
 ותוא

 תיירלגייל
 ."דרוסבאה
 ,עדוי ימ

 .רתאב ססרופי אוה םג ילוא
 ,תיתוכיא ךא ,הרצק המישר 6)
 דחוימב םירזומ םירתא לש

 תא הפי המילשמ ,תשרב

 .הנומתה

 ןייל-ןוא ןוטייפ יטנוח

 תו 1ןכ: /// שש -ןכיעוהסח|זח
 .6ס0חו

 יבבוח !םייחה םעט והמ

 לע סכל ונעי ןוטייפ יטנומ

 םא סלוא ,דימ וז הלאש

 ,םהילע םינמנ סכניא

 תאז לכב הלאשל הבושתהו

 רתאל וסנכה ,םכתא תנרקסמ

 ןוטייפ יטנומ לש ימשרה

 בר רמוח ליכמ רתאה

 רומוהלו םיטרסל םירוכמל

 רמוח - הז רשכומ תווצ לש

 ,תויצמינאו תונומת ללוכה

 לש ינייפואה רומוהב תורוזש

 .וז האלפומ הרובח

 ןבומב ,ייםעט רסחיי רתא 6)
 ולש יבויחה

 םימייוסמ םיקלח - בל ומיש 6
 .דבלב סירגובמל םינפומ וב
 ד

 םולכ איהש הנתח
 תתוזכ: // שש חסותה
 ₪ו/ חסות וחפ/

 רובע תדחוימ הנתמ םישפחמ

 םידחוימ יהשימ/והשימ

 המ - ןכבו !םכרובע דחוימב
 !םולכ םהל קינעהל סכתעד

 !םולכ שממ

]' 
 שוכרל םכל רשפאמ הז רתא

 "םולכ" לש תונוש תויצאירו

 תליבחייב לחה ,םכיריקי רובע

 (םירלוד 5) תיסיסב "סולכ

 תא תלמסמה יט-תצלוח דעו

 20) ותומלגתהב םולכה

 .(םירלוד

 דיגו טסילאיצנטסיזקא לכ 6)
 תא םתרדגהש עגרבש םכל

 והשמל ךפוה אוה ,םולכה

 תמלשומ הנתמ - ומצע ינפב

 רבכ םהל שיש הלא רובע

 .לכה

 הפק" יכ המדנ ,הזה בצקב ₪
 ורגס ןיקנישב "וליאכ

 ...ידמ םדקומ טעמ םהירעש

-< 

 ונצות נג רו

 םיידיתע תוחלוע

 תכ://\יוש (טוטזס.5ט]
40 

 - דיתעה לא םיאבה סיכורב

 ףקתשמ אוהש יפכ תוחפל

 לעב ,ריעצ רוחב לש ויניעב

 שוחו תונויערב רישע שאר

 .לטובמ יתלב יבוציע

 ףדב וגולה לע הלילק הקלקה

 שיח ,םישלוג םתאו החיתפה

 םלוע :םינוש תומלוע לא ,לק

 ולכות וב) היגולונכטה

 תוילגתב ןכדעתהל

 םינורחאה םישודיחהו
 ,(היגולונכטהו עדמה ימוחתב
 ךיא ,ושגפת וב) הבהאה םלוע

 םלוע ,(םכייח תבהא תא ,אל
 תומשנה רובע) םימייבעה
 םלוע ,(סכיניבש תועותה
 לכב ,תאבומ וב) הבשחמה

 ,תרחא תינצקוע הטטיב ,םוי
 ,(רחא וא הז יאטירבלס יפמ
 תוכזל תנמ לע) החידבה סלוע

 קוחצ לש השודג הנמב
 ומלוע לא הצצה ןכו (ררחשמ

 .רתאה םיקמ לש יטרפה

 ךרדב ,סה םיישיא םירתא 69
 יתלבו םייופצ יתלב ,ללכ

 לוכי יופצ יתלבה .םייתרגש
 הדימ התואבו ,ןיינעמ תויהל
 הברמל ,הז רתאב .םמעשמ
 לע הנוע אוה ,לזמה

 .ןושארה ןוירטירקה
 .והשמ ינרמוי ₪

= 
 0 י

 .|בו גו

 ס2חווא
 תו וזכ//יש סה.
 ,םלוצ 1997 טסוגואל 6-ב
 ואדיו טרס ,יטיס-וקיסכמב
 תא ,"יח" ןפואב ,דעתמה
 יתלב סצע) מייבע לש ותסיט

 .\ראה רודכ ימשב (ההוזמ

 רתויב בוטל בשחנ הז טרס

 ופועמ תא דעתמ אוה .וגוסמ

 ,רורב ןפואב ,מייבעה לש
 .תופוצר תוינש 25 ךשמב
 תודבעמל חלשנ טרסה

 סאה ןוחבל וסינש ,תודחוימ

 לעו ,יהשלכ תימרת וב תמייק
 ולגתנ אל סויה דע ,עודיה יפ

 אל ונחנא םנמאה .םיפויז וב

 !םוקיב דבל
 לכב ,חיכוהל הסנמ הז רתא
 םייח שי יכ ,םיעצמאה
 צוחמ םייטטנגילטניא
 שי יכו ראה רודכל

 תולשממ וא /ו םיפוג

 אוה םסהלש סרטניאהש

 יניעמ הז עדימ ריתסהל

 לכב" .רוביצה

 ןוויכ - "םיעצמאה
 ולא סיעצמא םיתעלש

 יתלב וא םירשכ יתלב םה

 טעמ ךכ לעו ,םיירסומ

 ךשמהב

 ךילהת רובעל םכילע תישאר

 ולכות ןכמ רחאל .רצק סושיר

 תונויער ,תועד ףילחהל

 יבחרמ םיתימע םע תוירואתו

 םירואת אורקל ,םלועה

 ווחש סישנא לש תויודעו

 ייישילשה גוסה ןמ םישגפמ"

 לע רתאה יארוקל רפסלו

 עגונה לכב ישיאה םכנוייסנ

 םיילמרונ-אראפ םיעוראל
 תוירושיק קפסמ רתאה ₪
 ,םייטנוולר םירתא תורשעל

 לש וקמועל תדרל םיסנמה

 ףושחלו סוקיה רקח

 ודעונש תונוש תויצריפסנוק
 שטשטל

 תובקע
 תא ךירפהלו
 "הדבוע"יה
 ןמ םירוציש
 ללחה
 ןוציחה
 לע ורקיב

 רודכ ינפ
 .אראה
 דועתה
 ,הוולמ

 םירקמב
 ,םיבר
 תונומתב

 - תמאה ןעמלש ,םימוליצבו

 םיכרפומ ,םבורב ,םיארנ

 סיצלואמו

 םיעצמא לע םילימ המכ 6)
 ןמ קלחמ :םיירסומ יתלב

 הנפמ םהילא ,םירתאה

 ער םעט ףטונ ,אסקחוו\
 הינפהה הערל תטלוב .דחוימב

 רתא - [הס!!ץ!סחס .6סחח רתאל

 רלטיה ףלודא תא הלעמה

 תנידמ דסיימ לש דמעמל

 ןפה יכ רבתסמ .םידוהיה

 ,תשרה לש "יטסיכרנא'ה

 תא הווהמ םיבר םירקמבש

 תולגתהל לוכי ,המסק רוקמ

 לוטנ ,רעוכמ ןפכ םיתעל

 .רסומו םיכרע

5 



 "וישכע טנרטניא" לש םימדוקה תונוילגב ומסרופש ,רתוי םיניינעמהו םיבוטה ןמ ,םירתא זוכיר %

 הוס
 וכ ישא. םוסישופ!ס וש
 וטו .ססזחה
 בוטה שופיחה עונמ ,םיבר תעדל

 .תשרב רתויב

 צסחסס
 וכ: / שש. ץס!וסס .ססחה
 - םירתא סקדניאו שופיח עונמ
 .ףיקמו קוח ,קיתו
 וה
 זכי. 6חח ה שוכח
 תושדח .484[6 לש יסנניפה ץורעה
 ןוהה יקוושמ םיחוודו תויקסע

 ב"הראב

 5 זז 6.60
 תר ןכ ערש .5

 ססחו
 לכמ ,5חסזפיסז6 תונכות רתא
 תומרופטלפ לכלו םיגוסה

 םיבשחמה

 טחוטס
 רן: / ישא. טה םס .ססזוה
 ,קנע םיקחשמו תונכות רתא
 ומוחתב םיליבומהמ

 וסקס לט
 תו: "8 7

 בוטה םיקחשמה רתא ,יאדול בורק :
 .תשרב | 4

 יחלועה טנרטניאהו לארשי
 טנרטניאה תנומתב לארשי תבצוממ ןכיה

 ?הפוריאו ב"הראל האוושהב ,תימלועה

 תונידמב טנרטניאל םירבוחמה רפסמ המ

 חטשל תיסחיו תיטולוסבא - םלועב תונוש

 ?ןהלש יללכה םיבשותה רפסמל וא/ו

 ראב טנרטניאה לש תינכדע בצמ תנומת

 ,וז הבתכב - םלועבו

 60 לז
 תה זכ:/ איט סןכסזפסח
 15.ססחה
 שטולמו עצקוהמ םיכודיש רתא

 ךוו6 !חוסזחס[ (\סטו6
 ו-6
 [ה זזכ :/ / אשרי. כ .6סחר
 רתויב םיפיקמה םינותנה יסיסבמ
 סיטרס תודוא ,תשרב

 דחס \)|והחוטוס סח 51
 תת כ: /ששצשצש.ט[.ססחר
 ,רמז לש רתא לכל אצומה תדוקנ

 קור תקהל וא תרמז

 וס
 וזכו: [רסויעוישס.ססוחה
 םיינורטקלאה סיניזאגמה ןמ
 תשרב םיליבומה

5 6 
 וו: /"/65ןכחס[.5כסז152068
 .6סוחה
 ףורע תאמ ,ףיקמ טרופס רתא
 4|₪50 יאקירמאה טרופסה

50/0 56% 
 תת כ: /אישישש.50ז56א סו
 ינבלו םירוהל ,ןיוצמ עדימ רוקמ
 חוטב ןימ יכרע תעמטהל ,רעונ

 םופחסע [ךסחופ 8
 תוכי. 15ח6.ססחו
 הגינח. ינסיד טלוו ינפלוא לש רתאה

 .םידליל תיתימא

 תינוס
 וכ: /עאע.5חטחו.א] 2.1
 הארוהו ךוניחל עדימ תכרעמ

 סילשוריב תירבעה הטיסרבינואב

 דיקלוק
 ו זןכ: / ישע. ססס|(ו0.ססחו
 םידליל תונתשמ תויוליעפ ןווגמ

 .תירבעה הפשב

 רחא עסמ
 הז / / יש. .ס |
 רוקיּב - תימלוע תורייתל עדימ זכרמ

 .לייוחל ךרדב הבוח

 זופת
 וכ: // שש .!סןכט2.6ס.||
 דבלב סיילארשי םירתאל סקדניאה

 4 ו
 תוזכ : //צישש.5]וח.6ס.!|
 .ילארשיה טנרטניאה תמוצ

 גויקטנ
 רון: שש. 1וחח.6סהה
 ילארשיה םירתאה רתא

 תירבעב םיבשהחה יהורופ
 םימורופ רפסמ תשרב םילעופ לארשיב

 םג םילעופ םתרגסמב ,םייתוכיא

 ,םיבשחמה אשונב םיידוחי םימורופ

 תא רוקסת וז הבתכ .תירבעה הפשב

 המ ןחבתו ראב םיליבומה סימורופה

 .וז היגולונכט לש דיתעה המו הווהה

 :םיעוצקה םירוזמה

 םלועההו ץואהה תושדה

 הנא
 חוזק: // שא ע/ם|!ס שס.
 ןושארה ירבעה םירתאה סקדניא
 תשרב

 ןייל-ןוא לארשי
 !ווןכ:/ ץעשש.!ס|.6ס.]
 עדימ .ץראב הלודגה בושקתה תשר

 צראב םייחה ימוחת לכב ןווגמ

 טבולג
 זז :// ישע 065.60 ו[
 .לארשי לש הלכלכהו םיקסעה תריז

 תינארשי הסרוב
 חס: //שש.!056.ס0.1
 לתב ךרע תוריינל הסרובה רתא

 םימוכיסו םיחווד ,םירעש .ביבא

 בוביס שופיח עונה
 וכ: //צישש.5ושטשסס.
 עדימ רותיאל יליבקמ שופיח עונמ
 תירבעה הפשב ,תשרב

 ילארשיה טנרטניאה ןודעוה
 תוכ:// רש. ווס|טס.סס.ו
 .ויתויוליעפ רואתו ןודעומה לע עדימ

 ןייל-ןוה
 תק: //\יש.[וסח!!ח6.סס.!|
 .לארשיב ןוהה קושל עדימ תכרעמ

 וו
1 

 תוריכמו םיזרכה

 תשרב תויבהופ
 סיכפוהו םיכלוה םיזרכמה

 תוברתמ ילרגטניא קלח

 ,הלא םימיב .לארשיב תוינקה

 תמתרנ טנרטניאה תשר םג

 תא רוקסנ אבה ןוילגב .אשונל

 םירתאה ןויצ ךות ,העפותה

 ,םלועבו %ראב ,םיליבומה

 םירצומ תשיכר םירשפאמה

 הריכמה וא זרכמה תטישב

 .תיבמופה

 לאוש'ג ם'שדה ם'ותא

 (םייונמ תקלהמ) 03-6850113 'לטל ושקתהל ןתינ יונמ לע המיתחהל

 % ַת/תיִפ

 >> הקיסֶמ 6
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 '. 6/-ה76/יו
 טקס דמטעא דול +

 64369 ,ביבא-לת 22  בונבוד
 037673-4103 :סקפ 03-691-4665 .לט
 6-1811: רטט 5(ט0)- טז קו .60 1[
 שר ש א. צץ -2ז הק ה-600 .1

 יתתנוע יונ
 (תונוילג 12)

 (מייעמ ללוכ) [\"ש 129

 65 + *תנוע יונמ
 (םירוטילקת 12 + תונוילג 12)

 וז
 ןח ]

 יום לע םתוחה לכ

 רוטילקת לבקי

 (מייעמ ללוכ ח"ש 1 ) ) !ה!תחב *

 (31 וישכע טנרטניא)

 צצו .םז16601.60.!| ,03-6857137 :סקפ ,03-6850113 :ןופלט .65273 ביבא-לת 53 םיאנומשחה ,מ"עב טנ'גירא

 :לש לולסמב י"וישכע טנרטניאייל יתנש יונמ לע סותחל ינוצרב

 .חייש 129 לש ריחמב תונוילג 12 69

 םש

 (י/ןמס אנ) חולשמל ןעמ

 .-.. בוחר

 ךסב (סרנייד ,טרכארשי ,הזיו) ילש יארשאה סיטרכ תא בייחל אנ

 סיטרכ 'סמ |] |

 תוהז תדועת רפסמ

 הרבח [ ] יטרפ

 הרבחה םש החפשמ םש

 רפסמ

 חייש 199 01 חיש 129

 דע ףקותב |

 ס"ע האחמה ב"צר ןופלט =

 .חייש 199 לש ריחמב םירוטילקת 12 + תונוילג 2 שר

 דוקימ =



 וי
 א

 תאה תא שפחנ
 ,ט!וטנ'אב

0/ 
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 ומנ

 ?דלי תויהלו רוזחל הצור היה אל י ור
 ואטיב תיסאלקה הפוקתב רבכ ([] [/

 הפיאשה תא םיאמורהו םינוויה
 םיכורא םיסופאב וזה תימיטיגלה
 ורזח תיטנמורה הפוקתב .םיממעשמו
 'תרווסדרוו ומכ םיררושמ הז אשונל
 תוכורא רתוי דוע תומאופב 'גדירלוקו
 ונחנאשכ ,םויה .תוממעשמ רתוי דועו
 םישודג ,רשע ינב םידלי ונביבס םיאור
 היסנפב רוסרס לש תויביאנבו םותב
 תצק השק ,(!תנייועה תרושקתה ללגב)
 ,תאז לכבו .וללה םיעוגעגל רכמתהל
 .ראשנ והשמ

 םעפ ידמ םינהנ ינאו תנע יתדידי
 םיעגרל ולו-רכמתהלו בושל
 ביבחתה .תודלי תוזוחמ םתואל -םירופס
 ,םייליבד םירבד לע חכוותהל אוה ונלש
 .תרחא תרמוא איהו ,הככ רמוא ינא
 םיעגונ וניניב םיחוכיוה בור ,ללכ ךרדב
 הרקמ .עונלוקל ונלש תפתושמה הבהאב
 תא ריכזמ ונתיאמ דחאש אוה יסופיט
 תאש תרמוא תנע זאו "םידשה שרגמ"
 הדניל לש רוחשה איקה
 תא טרסל קינעמה אוה-אוהש -ריילב
 .ןוסנביטס ילדאד בציע -דחוימה וניח
 ןעוטו סומינב התעד לע קלוח ינא
 תובוט םינש המכ תמ ןנד ןוסנביטסש
 םאתהבו ךכל-יאו טרסה תא ושעש ינפל
 תניחבב היה אוה הטרסהה תעב תאזל
 הלודגה ונתחמשל .קהבומ רגפ
 טנרטניאב דחא םוקמ שי ,המוצעהו
 ריתמו ,תודיחה לכ תא ונרובע רתופש
 1או08 .תויעונלוקה תונופצה לכ תא
 ונחנא .ואואוא.גומשפ.טסו .ול םיארוק
 ,יתקדצש האור תנע זאו םשל םישלוג
 בצעמ היה ןוסנביטס ילדאד תמאבו
 .טרסב תושרפהה

 רכוז אל ינא .ונלפנ םייעובש ינפל

 ט!וטניאב

 ונעגה והשכיא לבא ,ליחתה הז הפיאמ
 ונרדרדתה ,םשמו "חפה ישנא" טרסל
 .תוינוכמה בוציע םוחתל םירוצעמ אלב

 עבונה ,לקה יביטינגוקה םסחה תורמל
 אל ,תוינוכמ םיבצעמ אל ונחנאש ךכמ
 תוינוכמב םיגהונ אל ,תוינוכמב םיניבמ
 ונשלג ,תוינוכמב םיניינעתמ שממ אלו
 הנעטה .רעוס חוכיול הבר הוודחב ונל
 לש בוציעהש התייה תנע לש תכחוגמה
 תליחתב תוינקירמאה תוינוכמה
 דגנה ןועיט .ידוחיי היה םישישה-תונש
 תויהל לוכי אל הזש היה ילש לוקשה
 םינברוחמ םינקיתעמ םה םינקירמאה יכ
 תוינוכממ קתעומ הז םג חטבו
 ?ןיינעה תא םירתופ ךיא .תויאפוריא
 .ןבומכ טנרטניא

 םימגד לש תומש המכב דייוצמ
 תא שפחל יתאצי ,תנע יל הנתנש
 רבודמש היה הארנ ,הלחתהב ,לומתאה
 םירתא תואמ יתאצמ .טושפו לק שופיחב
 ,טלורבש לש םינושה םימגדב םיקסועה
 םג לבא ,תוחפ תצקו רלזיירקו דרופ
 היעבה .םייאפוריא םימגד לע ,הברה ןכ
 עדימ תצק תולדל יתיסינשכ הליחתה
 היעב םוש ןיא ,רמולכ .רבעה לע יניינע
 םיכמסומה םיכסומה תמישר תא אוצמל
 םינכוסה תא וא ןפרווטנאב דרופ לש
 סרוטומ לרנ'ג לש םישרומה
 הריקס תאיצמ לבא ,רופמול-הלאוקב
 הררבתה תוינוכמ לע תיללכ תירוטסה
 .הטושפ אל ללכ המישמכ

 הנקסמל יתעגה ,ףיקמ שופיח ירחא
 ןיא ,רמולכ .טנרטניאב הזכ רבד ןיאש
 תירוטסה הריקס וב שיש דחא רתא
 .תינוכמה בוציע תוחתפתה לש הפיקמ
 יפל קודבלו ןוויכ תונשל יתטלחה
 ףקיה-יבחר םירוקיב ירחא .םימגד
 ימגדל ושדקוהש םירתא רסירתב

 וללכש ,םינקירמא תוינקירמא תוינוכמ
 לש םייטוריא בירקת ימוליצ עפש. +

 לע הלימ ףא לבא -ןהינימל תּוטְברּוקה
 םעפ דוע יתיניש ,ןהלש הירוטסהה
 ךרד הסננ ,הקירמאמ אל םא .ןוויכ
 .הפוריא

 .הלודג רתוי דוע הליפנ התייה תאז
 תוינוכמ בוציע לע עדימה םא
 בוציע לע עדימ ,לד היה תוינקירמא
 .ללכב היה אל תויאפוריא תוינוכמ
 ,לשמל ,ןאורטיס לע םירתא םירשעמ
 ללוכ ,ובש-הדל ושדקוה רשע"השימח
 תיחולחל ייוור םיישיא תונורכז רורצ
 ,רתאה"לעב לש יאנילרב בגוע יווילב
 תשטשוטמה ותנומת תפרוצמ םהילאש
 ובש-הדה תא קבוח ,ז"כשת ףרוחמ
 .ובבלבש

 היה ינצסבואה דרומב ףסונ דעצ
 תוינרצי לש תיבה ירתאב שופיח
 תוינרצי בור לש תיבה ירתא .תוינוכמה
 תודחוימ תוידיב םידייוצמ תוינוכמה
 יכה .םש קונחו דבכ לכה .השילג דגנ
 לש רתאה היה יתשפיחש המל בורק
 שי סדצרמ תינרציל .ץנב-רלמייד
 היתוינוכמ ימגד לש םישרמ ןואיזומ
 ףיקמה עדימה ,בלה רעצל .םינמזה לכמ
 אוה ררחשל םינכומ םינמרגהש רתויב
 תירלופופ תינוכמ וז התייה" ומכ והשמ
 םיצירע הב וגהנו םיחבשל התכזש ,דאמ
 ,"תודמעמה לכמ םיינקירמא-םורד
 תיוולנ וזה תידוסה היצמרופניאה לאשכ
 רעזומש ראוד לוב לדוגב הנומת
 .םימכחותמ םיינורטקלא םיעצמאב

 ינאש איה ולא לכמ הנקסמה
 ליצהל םכרות וישכע ,ירמגל יתשאייתה
 ?הזכ רתא שי .טנרטניאה דובכ תא

 :בתכל תונפהל ןתינ תורעהו תובוגת
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 "דדל=ר102/0/ -7-
 טנרטניאה תוצצמאב יועיא יאהנב צדימ

 .ךתווערל יחרזמה קנבו קילקת הר !דיתצה הז ,חטבזאמ הז ,טושפ הז

 .תע לכבו סוקמ לכמ ,(ח"טמ ,ע"ינ ,ש"וע) ךיתונובשח לע עדימ לבקל לכות וישכעמ .םימדקתמשכ הז הככ

 עדימ תותליאשל תובושת לבקל ךל רשפאמ יחרזמה קנב לש טנרטניאה רתאב קנברטניא תורש

 תידוס השיג תמסיסו טנרטניאל רוביח הז ךירצ התאש המ לכ .דרשמה וא תיבהמ תורישי

 .יביטקארטניא רתוי םג וישכעו סלתֶשמ רתוי ,םדקתמ רתוי - יחרזמה קנב
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 %800.214842-1 ו'שי יהרומ גייה ףסונ עדימל

 % א( זח 1 + 0 ] םיפיג ספ ב )ה מ שר ה ה

 יחרזומה קנכ


